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Witajcie Uczniowie!
Mamy ostatni miesiąc tego
wspaniałego roku, który
przyniósł
wiele
wrażeń
i nowych
doświadczeń.
Pewnie każdy z nas wybiera
już prezenty dla najbliższych
czy na szkolne mikołajki.
Niedługo Boże Narodzenie,
Nowy Rok. Będzie to czas,
który spędzimy w gronie
rodzinnym. Będziemy mogli
porozmawiać, spędzić chwile
z tymi, z którymi mijamy się na co dzień. Nie zapomnijmy w tych
radosnych dniach o ludziach, którzy są sami, którzy potrzebują naszej
pomocy, wsparcia nie tylko finansowego. Życzymy wszystkim
szczęśliwych świąt, otwarcia serc nie tylko na te dni świąteczne, ale na cały
kolejny rok, by widzieć nie tylko samych siebie, ale też drugą osobę.
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl
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Kalendarium
2 grudnia– Światowy Dzień Walki z
Uciskiem
6 grudnia – Mikołajki ;)
9 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
13 grudnia – Światowy Dzień
Telewizji dla Dzieci
17 grudnia – Dzień bez Przekleństw
20 grudnia – Międzynarodowy
Dzień Solidarności
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia
28 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pocałunku
31 grudnia – Sylwester
opr. Małgorzata Szlag
fot. archiwum

Kącik porad
Nie wiesz, co kupić bliskim na święta. Nie
potrzeba dużego wysiłku. Może wystarczy
tylko chwila czasu, chęci i każdy może
zrobić coś własnego. Pomyśl, co
spodobałoby się danej osobie i spróbuj to
zrobić. Przecież nie liczy się jakość, czy
ilość. Ważne jest to, byśmy pamiętali o tych, którzy są nam bliscy.
Możemy wykonać świąteczne figurki z papieru czy jakiś innych
materiałów. Prezentem mogą być pyszne owoce, by pokazać, że
dbamy o innych, ale też o to, żeby było smacznie.
opr. Sobczyk Aneta
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Z życia szkoły…
7 listopada w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę” odbył
się wyjazd na basen. Szczegóły podajemy poniżej.
8 listopada odbyła się akademia z okazji „Narodowego Święta
Niepodległości”. Szczegóły podajemy poniżej.
9 listopada w Mogilnie odbyły się gminne indywidualne zawody
w tenisie stołowym dziewcząt- gimnazjum. Uczennice z naszej
szkoły zajęły następujące miejsca:
Aneta Porębska- I
Klaudia Strojny- III
Natalia Kożuch- VII
13 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się MOK-u
na sztukę teatralną „Piotruś Pan”. Szczegóły podajemy poniżej.
15 listopada w naszej szkole odbyły się gminne indywidualne
zawody w tenisie stołowym chłopców- gimnazjum. Uczniowie
z naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
Marcin Adamczyk- II
Dawid Czernecki- III
Radosław Szczygieł- VII
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16 listopada w naszej szkole odbyły się gminne drużynowe zawody
w tenisie stołowym dziewcząt- gimnazjum. Gratulujemy Klaudii
Strojny i Anecie Porębskiej za zdobycie I miejsca.
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18 listopada odbył się konkurs „Kanapkowe inspiracje” dla uczniów
SP, a 19 listopada dla uczniów gimnazjum. Każdy przyniósł coś do
pracy. Po przygotowaniu pysznych kanapek jury oceniło je,
a następnie odbyła się degustacja. Organizatorem konkursu była pani
Beata Kawik - szkolny pedagog. Szczegóły podajemy poniżej.
18 listopada uczniowie klas IIIG z naszej szkoły i z Mogilna wraz
z młodzieżą z naszej parafii pod opieką ks. proboszcza Emila
Myszkowskiego oraz ks. Łukasza Pawłowskiego wybrali się do
Zabawy na Drogę Krzyżową szlakiem bł. Karoliny.
21 listopada w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę” zostały
zorganizowane rozgrywki międzyszkolne w halową piłkę nożną.
Szczegóły podajemy poniżej.
21 listopada odbyło się zebranie z rodzicami, którzy uczestniczyli
również w szkoleniu „Jak wzbudzić u dziecka motywację do nauki?”
przeprowadzonym przez pracownika Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu – p. Katarzynę
Wójcik.
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23 listopada w Mogilnie odbyły się gminne drużynowe zawody
w tenisie stołowym chłopców- gimnazjum. I miejsce zajęli Marcin
Adamczyk i Dawid Czernecki. Gratulujemy!
25 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego obchodziły Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Szczegóły podajemy poniżej.
25 listopada zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu
poetyckiego „Strofy o Patronie – gen. Franciszku Gągorze”
zorganizowanego przez pedagoga szkolnego – p. Beatę Kawik.
Zwycięzcami okazali się w dwóch kategoriach wiekowych.
szkoła podstawowa
I miejsce – Fornagiel Krystian VI SP
II miejsce – Szlag Małgorzata VI SP
III miejsce – Baran Angelika – VI SP
gimnazjum
I miejsce – Bieniek Natalia I G
II miejsce – Szlag Maria II G
Sponsorem nagród była szkolna gazetka „Echo Szkoły”.
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25 listopada zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursów
„Kanapkowe inspiracje”. Najlepsze wyniki podajemy poniżej.
Sponsorem nagród była gazetka „Echo Szkoły”.

27 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa połączona
z wróżbami. Szczegóły podajemy poniżej.
28 listopada w Siedlcach odbył się IV konkurs "Matematyczne
Potyczki" przeznaczony dla uczniów klas I - III gimnazjum.
Szczegóły podajemy poniżej.
29 listopada w naszej szkole odbył się gminny konkurs
matematyczny „Zagadki logiczne i nie tylko”. Szczegóły podajemy
poniżej.
opr. Sobczyk Aneta
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Z okazji Święta Niepodległości uczniowie szkoły
podstawowej 6 listopada pod kierunkiem p. Anny Kity wykonywali
prace plastyczne, przedstawiające nasze najważniejsze symbole
narodowe. Najlepsze dzieła zostały zaprezentowane na gazetce
szkolnej.
Wykonanie tych prac miało na celu kształtowanie u uczniów
postaw patriotyzmu, rozwijanie i pogłębianie szacunku dla naszej
ojczyzny, uświadomienie uczniom roli wartości moralnych w życiu
narodu.
opr. p. Anna Kita
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Myśląc Ojczyzna. Święto Niepodległości
w szkole w Koniuszowej
artykuł zamieszczony na stronie „Sądeczanina” http://www.sadeczanin.info/sadeczaninmlodych,12/myslac-ojczyzna-swieto-niepodleglosci-w-szkole-wkoniuszowej,53023#.UptSWSdOrF9

,,Myśląc Ojczyzna….Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta
granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy
myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak
go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, która wypełnia”. (Jan
Paweł II). W naszej szkole uczymy się, co to znaczy kochać
Ojczyznę i co sprawić, by zawsze czuć się Polakiem i nigdy nie
odcinać się od korzeni życia, serca, powołania.

By docenić tych, którzy zginęli w obronie wolnej Ojczyzny
zorganizowaliśmy okolicznościową akademię w piątek 8 listopada,
a więc tuż przed obchodami 95. rocznicy odzyskania przez Polskę
str. 10
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niepodległości. Organizacją tejże akademii, która przybrała postać
scenki teatralnej, zajął się ks. Łukasz Pawłowski, pani Monika
Kozioł oraz pani Anna Waz wraz z młodzieżą klasy III gimnazjum
oraz IV klasy szkoły podstawowej. Czy warto dziś - rozprawiać
o Ojczyźnie? Na pewno warto i trzeba. Po co? ,, Żeby Polska była
Polską”.

- Bardzo głębokie i skłaniające do refleksji przedstawienie
na pewno na długo utkwi wszystkim w pamięci – mówi dyrektor
szkoły Jarosław Gliński. - Było ono skierowane szczególnie do
uczniów naszego gimnazjum, którzy już niedługo będą samodzielnie
podejmować decyzje o swojej przyszłości, a tym samym o przyszłości
naszego kraju. Scenka przedstawiała rozmowę w pociągu, gdzie
grupka podróżnych dyskutowała o historii Polski, o zrywach
patriotycznych i o przyszłości naszego kraju, a przede wszystkim
o tym, co się z nim może stać, gdy wszyscy młodzi ludzie z niego
wyjadą. Czy można teraz tak lekko oddać to, za co w latach niewoli

przelano tyle krwi.
opr. ks. Łukasz Pawłowski
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W naszej szkole kolejny rok
realizujemy ogólnopolski program
„Trzymaj Formę”. Oto kilka
kolejnych działań zrealizowanych
w ramach tego programu.
18 października klasie II SP odbył
się koktajlowy dzień.
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Nieco
później,
bo
23
października,
korzystając
z pięknej,
jesiennej
pogody
uczniowie
klasy
III
SP
z wychowawczynią udali się na
klasowe ognisko. Po upieczeniu
i zjedzeniu kiełbasek zaczęły się
gry i zabawy. Chłopcy grali
w piłkę nożną, a dziewczynki
w „jednego
ognia”. Później
wszyscy bawili się w lesie
w „chowanego”. Zabawa była
świetna. Wszyscy w doskonałych
humorach wrócili do domu.
Celem tych zajęć była integracja
zespołu klasowego, wspólne
spędzenie czasu w sposób aktywny. Ponadto uczniowie kształcili
umiejętność właściwego zachowania się i współzawodnictwa
z rówieśnikami podczas zabaw i gier.
opr. p. Halina Damasiewicz
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TRZYMAMY FORMĘ NA
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ŚWIEŻYM POWIETRZU
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7 listopada w ramach
realizowanego
przez
szkołę
programu
„Trzymaj
Formę”
15 uczniów
z
klasy
V i VI wraz z opiekunem
Franciszką
Tarasek
wzięło
udział
w wycieczce na basen do
Nowego Sącza. Na krytej
pływalni mieli do dyspozycji zjeżdżalnię, brodziki i basen. Każdy
mógł sprawdzić swoje umiejętności pływackie, a także pobawić się
wspólnie z kolegami i koleżankami. Największymi zaletami takiego
przedsięwzięcia jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów,
a także stworzenie okazji do aktywnego spędzenia czasu wolnego.
Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom
wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości.
opr. p. Franciszka Tarasek
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21 listopada w ramach
realizacji
programu
„Trzymaj Formę” zostały
zorganizowane rozgrywki
międzyszkolne w halową
piłkę nożną. W turnieju
wzięły udział 3 szkoły: z
Łyczanej,
Miłkowej
i Koniuszowej
jako
gospodarze.
Rozgrywki
były
przeprowadzone
systemem
każdy
z
każdym. Była to dobra
okazja do zmierzenia
swoich sił, ale także do
wspólnej gry, która z
pewności przynosi wiele
satysfakcji,
uczy
współpracy, a także radzenia sobie z porażką. Ważne jest również to,
że dzięki takim spotkaniom uczniowie aktywnie spędzają czas i
podnoszą swoją sprawność fizyczną.
opr. p. Franciszka Tarasek
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18 listopada dla uczniów klas IV – VI
SP, a 19 listopada dla gimnazjalistów
odbył
się
szkolny
konkurs
„Kanapkowe
inspiracje”.
Pomysłodawcą oraz organizatorem
konkursu był pedagog szkolny –
Beata Kawik. Zadaniem uczniów
było
przygotować
grupowo
kanapki, które potem zostały
ocenione przez jury, w skład
którego
wchodzili
rodzice,
dyrektor
oraz
nauczyciele.
Ponadto dla wszystkich uczniów
została przeprowadzona prelekcja
na temat „Zasady racjonalnego
żywienia dzieci i młodzieży”. Uczniom szkoły
podstawowej wiedzę w tym temacie przybliżyła pani Agata Ligęza –
Chyc, a gimnazjalistom p. Anna Święs. W realizację konkursu
włączyli się rodzice: p. Danuta Janawa, p. Teresa Ruchała, p

Grzegorz Ruchała, p. Dwojak Anna, którzy pełnili rolę jurorów
i którym dziękujemy za współpracę w ramach realizacji
programu „Trzymaj Formę”. Poniżej można przeczytać artykuł
uczennicy Anety Porębskiej związany z tym wydarzeniem,
który został zamieszczony na stornie „Sądeczanina”.
Przedstawiamy też fotogalerię.
najlepsze grupy – szkoła podstawowa
miejsce

1

2

3

nazwisko i imię osoby

Bugara Izabela
Stasianek Anna
Janawa Kinga
Bielak Dominika
Fornagiel Krystian
Krok Szymon
Baran Angelika
Szczecina Michał
Dwojak Klaudia
Bugara Patrycja
Sopalska Wioletta
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najlepsze grupy – gimnazjum
miejsce

1

2

3

3

nazwisko i imię osoby

Szczygieł Radosław
Szlag Maria
Kowalczyk Michał
Janiszewska Klaudia
Kociołek Karol
Ogorzałek Michał
Adamczyk Marcin
Baran Tomasz
Sierotowicz Kamil
Janawa Kamil
Bugara Klaudia
Janiszewska Patrycja
Krok Kamil
Szczurek Aniela
Luksa Izabela

opr. p. Beata Kawik
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Fundacja Państwo Obywatelskie (organizacja pożytku
publicznego) ogłosiła III Ogólnopolski Konkurs dla szkół, pod
nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ.
Hasłem konkursu, do którego zgłosiła się nasza szkoła, jest: Prawo,
Przyjaźń, Tolerancja, a przeprowadzony zostanie w okresie od 20
września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

W okresie od 20 września do 20 października 2013r.
realizowaliśmy w szkole pierwsze zadanie konkursowe
(tj. przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty
uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem
sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę).
Organizatorem jest p. Joanna Dźwigniewska – Gargula,
a w naszej szkole do zadania I przystąpiło 123 uczniów z 9 klas.
Uczniowie gimnazjum przygotowali dla swoich młodszych
kolegów plakaty i prezentacje. Odbyły się spotkania, w czasie
których przeprowadzono debaty dotyczące państwa, prawa,
społeczeństwa i obywatela. Wykorzystano różne metody i formy
pracy z uczniami. Debaty dostosowane były do wieku uczniów i
specyfiki zajęć. Przeprowadził je nauczyciel wos-u.
Echo Szkoły – nr 74
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Przeprowadzone
konwersatoria
były
ciekawym
doświadczeniem, pozwoliły bowiem na wiele spontanicznych
wypowiedzi uczniów, wynikających z ich obserwacji otaczającego
świata, problemów omawianych w domach rodzinnych, kontaktów
z mediami. Celem zbadania stopnia opanowania wiadomości
z edukacji obywatelskiej, zostały przeprowadzone testy, opracowane
osobno dla klas IV –VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum oraz
w młodszych klasach prace plastyczne.
Z analizy testów wynika, że uczniowie potrafią prawidłowo
operować pojęciami: prawo, społeczeństwo, obywatel, państwo,
konstytucja, prezydent, rząd, sejm, senat; znają symbole narodowe i
potrafią je opisać; znają swoje prawa i obowiązki; wiedzą, kto może
być obywatelem i jakie ma prawa; wiedzą, kto sprawuje najwyższą
władzę w państwie.
Mimo iż uczniowie w klasach IV – VI mylą jeszcze niektóre
nazwy, dokładnie wiedzą na czym polega rola głowy państwa, a na
czym rządu, znają symbole narodowe. Wiele też słyszeli o prawach
dziecka, świetnie znają się na prawach ucznia, a obowiązki również
nie są dla nich czymś odległym. Będziemy kontynuować podobne
działania, by budzić obywatelskie postawy.
opr. p. Joanna Dźwigniewska - Gargula
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SSppoottkkaanniiee zz tteeaattrreem
m
Dnia 13 listopada, dzieci z oddziałów przedszkolnych
wraz ze swoimi opiekunkami i jedną z mam, wybrały się na
wycieczkę do Nowego Sącza. Jej celem było obejrzenie teatrzyku
pt. „Piotruś Pan”, który odbył się w Sali Widowiskowej w
Miejskim Ośrodku Kultury. Spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej
„CUDOKI- SZUROKI” ściągnął do MOK-u rzesze przedszkolaków
z różnych przedszkoli z terenu Nowego Sącza i okolic. Fabuła tej
jakże znanej na całym świecie bajki okazała się bardzo łatwa do
zrozumienia dla najmłodszych. Dzieci zafascynowane były
kolorowymi strojami piratów, syrenek oraz głównych bohaterówPiotrusia Pana i Wandy oraz jej rodzeństwa, a elementy scenografii
i efekty świetlne wzbudziły ogromny zachwyt. Przedstawienie trwało
55 minut, które jak się okazało, minęły bardzo szybko, a dzieci pełne
wrażeń i emocji wymieniały ze sobą spostrzeżenia, w trakcie całej
drogi powrotnej do szkoły.
opr. p. Anna Kempa
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25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia,
ustanowiono go dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki –
w 2002 roku. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Trudno
sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest
towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz
przyjacielem
powiernikiem
największych
sekretów
i tajemnic. Aby uczcić ten wyjątkowy dzień dzieci z oddziałów
przedszkolnych przyniosły do szkoły swoje ukochane misie.
Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone
itd. A każdy był piękny i wyjątkowy. Na początek dzieci wysłuchały
wierszyków o misiach, następnie przedszkolaki opowiadały o swoich
pluszakach, a także poznały historię powstania pluszowego misia.
Słuchały bajki pt. „Zimowy sen Kubusia Puchatka”, a także wspólnie
z maskotkami bawiły się przy piosenkach. Na koniec spróbowały
„małego co nie co”, przysmaku Kubusia Puchatka, układały obrazek
misia pocięty na części i kolorowały go. Ten dzień pełen był
uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił
dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom
i możliwość zabawy z nim.
opr. p. Ewelina Kociołek
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W dniu 28 listopada w Siedlcach odbył się IV konkurs
"Matematyczne Potyczki" przeznaczony dla uczniów klas I - III
gimnazjum. Naszą szkołę pod opieką p. Iwony Gągoli - Ogorzałek
reprezentowali uczniowie: z klasy I: Aneta Porębska i Natalia
Bieniek, z klasy II: Michał Kowalczyk i Klaudia Janiszewska,
z klasy IIIG: Klaudia Bugara, Michał Ogorzałek i Dawid Kmak.
Drużynowo szkoła zajęła IV miejsce. W indywidualnych potyczkach
- Dawid Kmak zajął I miejsce w kategorii uczniów klas trzecich.
Aneta Porębska uzyskała maksymalną liczbę punktów z testu
i stanęła do dogrywki z uczniem z Lipnicy Wielkiej, z którym
o miejsce I przegrała tylko 1 punktem. Oprócz udziału
w indywidualnych zmaganiach, w II części konkursu uczniowie
mieli zaprezentować temat „Związek matematyki ze sztuką
i poezją”. Nasza szkoła pokazała związek matematyki z poezją:
Michał Ogorzałek zaprezentował wiersz pt. "Bajka", a Aneta
Porębska w wierszu pt. "Liczby" przedstawiła krótką ich historię.
opr. p. Iwona Gągola - Ogorzałek
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Za siedmioma górami
Za siedmioma rzekami
Mieszkają dziwne stworki
Zwą się prostokątami

Nad łóżkiem powiesił sobie
Kwadrat namalowany
Prostokąt swego wzroku
Nie odrywał od ściany

Mieszkają tam od wieków
Ciesząc się całym światem
Tylko jeden był smutny
On chciał zostać kwadratem

Mój kwadracie wspaniały
Pragnę być twoim bratem
Mieć wszystkie boki równe
Boże! Chcę być kwadratem

Nic nie jadł i nic nie pił
Każdą wolną chwileczkę
Poświęcał rzeczy jednej
By pomarzyć troszeczkę

Lecz niestety marzenie
Spełnione nie może zostać się
Bo raz się każdy rodzi
I jedną tylko ma postać

Zachwycała go bowiem
Uroda kwadratowa
W każdej kieszeni zdjęcie
Swego idola chował

Cieszyła go myśl jedna
I śmiał się do niej pod kątem
Nie będę nigdy kwadratem
Lecz kwadrat jest prostokątem
Marek Tudorowski (dla redakcji
Matematyka
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27 listopada nauczyciele
oddziału przedszkolnego i
edukacji wczesnoszkolnej
zorganizowali
zabawę
andrzejkową dla dzieci
z oddziału przedszkolnego
„A” i „B”, dla uczniów
klas I – III szkoły
podstawowej oraz dla
dzieci z Koniuszowej nie
uczęszczających jeszcze
do szkoły. W zabawie
uczestniczyło 70 dzieci.
Wszyscy
bawili
się
doskonale przy muzyce disco. Jak przystało na andrzejki, nie
zabrakło również wróżb. Wróżby przygotował dla nich Samorząd
Uczniowski. Aby czas miło płynął, należało się posilić. Rodzice
przygotowali dla każdej klasy ciasto i napoje.
opr. p. Maria Rola
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trzymamy formę na dyskotece
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Środa 27 listopada była w naszej szkole dniem magii, wróżb i
dobrej zabawy. W tym roku uczniowie klasy III dla swych
młodszych kolegów przygotowali i przeprowadzili wróżby. Każdy
spisał się na medal. A miłej zabawie towarzyszyły dobre humory
i barwne stroje. Były serca z imionami dziewcząt i chłopców,
magiczne liczby, koło z kolorami, szkatułka i ciasteczka z wróżbami.
Każdy mógł pomyśleć sobie jakieś życzenie, a następnie wrzucić
grosik do miseczki.
opr. p. Halina Damasiewicz
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nasza szkoła w lokalnych mediach
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuł
naszej koleżanki związany z wydarzeniami odbywającymi się
w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury twórczości uczniów naszej
szkoły – linki do artykułów znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Media o nas”.
Trzymaj Formę: Kanapkowe inspiracje w Koniuszowej
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/trzymaj-forme-kanapkowe-inspiracje-wkoniuszowej,53528#.Ups2KCdOrF9

Uczniowie Szkoły
Podstawowej
oraz
Gimnazjum
im.
gen.
Franciszka
Gągora
w Koniuszowej
po
raz
kolejny
uczestniczą
w ogólnopolskim programie
„Trzymaj Formę”. Ma on na
celu
propagowanie
zdrowego
stylu
życia
i aktywnego wypoczynku.
W tym celu w szkole
w Koniuszowej corocznie
realizuje się wiele działań.
Ostatnio uczniowie klas IVVI
uczestniczyli
w wyjeździe na basen. Mogli w ten sposób doskonalić umiejętność
pływania i czerpać radość ze wspólnej zabawy w wodzie.
- Program „Trzymaj Formę” we współpracy z Powiatową
Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu realizujemy
w naszej szkole już od kilku lat – mówi Beata Kawik - pedagog
szkolny i koordynator programu. – W tym celu corocznie
podejmujemy różne działania, aby w ciekawy sposób przedstawić
Echo Szkoły – nr 74
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uczniom założenia programu i nauczyć ich świadomego wyboru, czy
to sposobu odżywiania, czy sposobu spędzania czasu wolnego.

„Trzymaj Formę” zakłada również popularyzowanie właściwego
odżywiania się. Uczniowie szkoły w ramach obowiązkowych zajęć
systematycznie przyswajają wiedzę na temat zdrowych
i pełnowartościowych produktów odżywczych. Mieli też możliwość
wykazać się w praktyce wypracowanym stylem odżywiania się.
Uczestniczyli bowiem w zorganizowanym przez pedagoga szkolnego
konkursie na najzdrowsze i najsmaczniejsze kanapki. Była to okazja
do zaprezentowania ciekawych i pożywnych kompozycji, w których
dominowało pełnoziarniste, razowe pieczywo i kolorowe bogate
w witaminy warzywa. Uczestnicy konkursu dokładali wszelkich
starań, aby zyskać uznanie w oczach oceniających ich rodziców –
członków jury. Niezależnie od przyznanych wyróżnień wszystkie
kanapki były wyjątkowo smaczne i przygotowane z dużą
starannością.
- Wszyscy wiemy, że zastosowanie posiadanej wiedzy w praktyce
bardzo często bywa trudne– mówi Beata Kawik - pedagog szkolny
i koordynator programu. - Uczniowie naszej szkoły mieli ostatnio
możliwość sprawdzenia w praktyce swojej wiedzy związanej ze
str. 32
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zdrowym odżywianiem, bowiem musieli przygotować zdrowe kanapki
w ramach szkolnego konkursu „Kanapkowe inspiracje”. Niezmiernie
cieszy nas fakt, że rodzice skorzystali z zaproszenia szkoły
i zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Pełniąc funkcję
jurorów, mieli możliwość zobaczyć, jak uczniowie radzą sobie
z takim zadaniem.

Innym przedsięwzięciem zachęcającym do spożywania
zdrowych produktów, a zwłaszcza owoców, były konkursy
plastyczne zorganizowane przez pedagoga szkolnego dla uczniów
oddziału przedszkolnego oraz klas I- VI szkoły podstawowej. Mieli
oni za zadanie wykazać się umiejętnością ozdabiania owocowych
rysunków. Ich prace były bardzo pomysłowe i niewątpliwie kusiły
do
zjedzenia
kolorowych
przysmaków.
Aktywne spędzanie wolnego czasu to korzystanie z oferty zajęć
Uczniowskiego Klubu Sportowego. Szczególną popularnością cieszy
się tenis stołowy, a uczniowie szkoły mogą poszczycić się sukcesami
w tej dziedzinie na rozgrywkach szkolnych i gminnych.
Wszystkie opisane działania niewątpliwie pozwalają „trzymać
formę”.

Echo Szkoły – nr 74

str. 33

trudne decyzje – jury w akcji
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Zagadki logiczne i nie tylko w szkole w Koniuszowej
autor: p. Iwona Gągola - Ogorzałek
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/zagadki-logiczne-i-nie-tylko-wszkole-w-koniuszowej,53825#.Up-nlSdOom4

29 listopada w Szkole Podstawowej im. Generała Franciszka
Gągora w Koniuszowej odbył się III gminny konkurs matematyczny
„Zagadki logiczne i nie tylko” przygotowany przez Iwonę Gągolę Ogorzałek.

W rywalizacji o tytuł „Mistrza logicznego myślenia” wzięło udział
21 uczniów ze szkół podstawowych z Jasiennej, Koniuszowej,
Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Miłkowej, Posadowej Mogilskiej
i Siedlec. Po rozwiązaniu 16 zadań konkursowych w rywalizacji
indywidualnej wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce i tytuł „Mistrza
logicznego myślenia” wywalczyła Zuzanna Pietrzak – reprezentująca
Szkołę Podstawową w Miłkowej. Tomasz Bulanda z Lipnicy
Wielkiej zajął II miejsce, a miejsce III przypadło uczniowi klasy
V Szkoły Podstawowej w Koniuszowej – Mateuszowi Porębskiemu.
Echo Szkoły – nr 74
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Oprócz nagród indywidualnych uczniowie walczyli o tytuł „Szkoły,
która uczy myśleć”. Po zsumowaniu wszystkich punktów
uzyskanych indywidualnie przez uczniów, najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa w Miłkowej. W rywalizacji grupowej II miejsce
zajęli gospodarze, czyli Szkoła Podstawowa z Koniuszowej, a III
miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową
z Lipnicy Wielkiej. Główną nagrodą dla triumfującej szkoły oprócz
dyplomu i zestawu książek był Puchar, który na ręce zwycięzców
przekazał Jarosław Gliński – dyrektor Zespołu Szkół
w Koniuszowej. Nagrody rzeczowe wręczono także szkołom za II
i III miejsce, a wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Oprócz zmagań matematycznych, uczniowie pod okiem nauczycielki
historii Joanny Dźwigniewskiej – Garguli zwiedzili izbę regionalną
i Izbę Pamięci poświęconą patronowi szkoły w Koniuszowej.
- W tegorocznej edycji naszego konkursu wzięli udział
uczniowie reprezentujący 7 szkół podstawowych terenu Gminy
Korzenna – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. - Konkurs
przebiegł bardzo sprawnie, zwycięzcy bowiem zostali wyłonieni w
rundzie zasadniczej. Dziękuję pani Iwonie Gągoli-Ogorzałek za jego
przygotowanie, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za trud
włożony w przygotowanie się do zmagań. Zapraszam już dzisiaj na
str. 36
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przyszłoroczną edycję – znów postaramy się, aby zadania były
trudne i ciekawe, a nagrody atrakcyjne.
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Wywiad
z p. Anną Kożuch
– ratownikiem
medycznym

Co skłoniło Cię do wybrania
takiego kierunku?
W sumie sama nie wiem. Po
prostu
już
w
liceum
wiedziałam, że mój wybór
powędruje w stronę kierunku medycznego. Na trzecim roku
wzięłam udział w zawodach I pomocy organizowanych
w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu i to jeszcze bardziej
utwierdziło mnie w przekonaniu, że podjęłam słuszną decyzję.
Zdałam maturę z biologii, wybrałam Ratownictwo Medyczne
i tak to się zaczęło.
Czy w toku studiów miałaś dużo nauki?
W moim przekonaniu nie było aż tak źle. Owszem, wiele razy
musiałam usiąść przy danym przedmiocie dłuższy czas, ale bez
„zarywania nocy”. W moim zawodzie trzeba dużo czytać
i stale uaktualniać wiadomości - moja niewiedza może
kosztować czyjeś życie. Jedno jest pewne - na pewno nie jest to
kierunek dla leniuchów
Komu byś poleciła ten zawód, czy muszą to być osoby
o mocnych nerwach?
Ciężko powiedzieć, komu mogę polecić ten zawód. Niekiedy
jest bardzo ciężko, ponieważ przypadki medyczne bywają
bardzo różne, ale praca daje ogromną satysfakcję. Osoba, która
chce podjąć pracę w zawodzie medycznym na pewno nie może
bać się widoku krwi i powinna wykazywać dużą otwartość
str. 38
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w kontaktach z innymi ludźmi. Nie chodzi tylko o mocne
nerwy, ale przede wszystkim o dużą wiedzę teoretyczną
i umiejętność wykorzystania jej w praktyce.
Zdarzyło Ci się uratować komuś życie?
Osobiście, poza pracą ratownika - nie. W zespole karetki - tak.
Każdy wyjazd do pacjenta wiąże się w mniejszy lub większy
sposób z ratowaniem życia. Nigdy nie należy lekceważyć
wezwania - niektóre przypadki na pozór błahe okazywały się
poważne i na odwrót.
Jaki wypadek był dla Ciebie bardzo drastyczny, był w ogóle
taki wypadek?
Wypadki komunikacyjne zdarzają się niezwykle często i to one
zazwyczaj mają najdrastyczniejszy przebieg. Nie będę
przytaczać konkretnych historii, gdyż nie mogę o nich
opowiadać, ale każde zdarzenie, gdzie ktoś traci życie, jest
niezwykle trudnym i ciężkim momentem (głownie jeśli
ofiarami są dzieci). Każdą śmierć trzeba „przepracować”
z zespołem wyjazdowym, czyli mamy różne techniki radzenia
sobie z tymi trudnymi sytuacjami. Najczęściej jest to rozmowa
w grupie i opowiadanie o przeżyciach. Każdy jednak musi
znaleźć własny sposób na rozładowanie negatywnych uczuć.
Podoba Ci się zawód ratownika medycznego? Gdybyś
wybierała jeszcze raz, to czy wybrałabyś ratownictwo?
Odpowiem tak - na pewno wybrałabym kierunek medyczny.
Obecnie jestem na półmetku kolejnego - pielęgniarstwa, tak że
moja przyszłość na pewno będzie szła w tym kierunku.
Pozostaje w stałym kontakcie z zawodem przeprowadzając
różnorakie szkolenia i uaktualniając wiedzę.

wywiad przeprowadziła Natalia Kożuch
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Wywiad
z p. Aliną
Dźwigniewską –
Gargula

Co skłoniło Cię do wybrania
takiego kierunku?
Wybrałam
fizjoterapię,
ponieważ jest to bardzo
ciekawy zawód choćby ze
względu
na
jego
wszechstronność. Mogę spełnić się w pracy ze starszymi ludźmi,
dziećmi czy też sportowcami. Każdy może wybrać dziedzinę
działania, która mu odpowiada. Szczerze mówiąc, będąc
w gimnazjum nie myślałam o tym kierunku wcale. Był to wybór
dość spontaniczny. Jedyne czego byłam pewna to to, że chcę
spróbować swoich sił na kierunku medycznym. I stało się.
Czy w toku studiów miałaś dużo nauki?
Tak, nauki jest sporo, jednak przekłada się do bezpośrednio
w kontakcie z pacjentem. Innymi słowy
- można od razu
wprowadzić teorię w praktykę. Podczas studiowania realizuje się
przedmioty ważne i powiedzmy sobie szczerze - mniej ważne. Do
grupy pierwszej bezsprzecznie należy kultowa anatomia, jednak nie
taki diabeł straszny, jak go malują. Wystarczy zapał oraz
systematyka. Dla mnie systematyczność nigdy nie była mocną
stroną, dlatego pozytywna energia musiała mi wystarczyć
w nadrabianiu zaległości. A mówiąc już całkiem serio - każdy brak
prędzej czy później, jak to mówią, "wypłynie". To, czego się nie
douczyliśmy lub nie nauczyliśmy wcale, boleśnie o sobie przypomni,
dlatego żeby być dobrym fizjoterapeutą, należy dużo czytać
wykraczając poza obowiązującą literaturę. Osoba, która naprawdę
"czuje bluesa" i wie, że rehabilitacja "to jest to!" sama sięgnie po
czasopisma naukowe, a wszystko po to, żeby stawać się lepszym
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w tym co robi. Jednak na to wszystko jest czas. Trzeba go tylko
dobrze wykorzystać.
Opowiedz, czym się dokładnie zajmuje fizjoterapeuta?
Zadaniem fizjoterapeuty jest przywrócenie sprawności fizycznej
pacjenta w możliwie jak największym stopniu. I ten właśnie cel
będzie on realizował na sali gimnastycznej, oddziale szpitalnym, na
basenie czy w trakcie zabiegów elektroleczniczych. Punktem wyjścia
jest pacjent i jego potrzeby. Rehabilitant nierzadko ma także za
zadanie ulżyć w cierpieniu, nawet wtedy, gdy mamy do czynienia
z człowiekiem umierającym.
Zdarzenie z praktyk, które szczególnie zapadło Ci w pamięci?
Pamiętam, jak w czasie odbywania praktyki w szpitalu w Nowym
Sączu miałam za zadanie przesadzić pacjenta z łóżka na wózek
inwalidzki. Pomyślałam "nic łatwiejszego!" i zabrałam się za
przesadzanie starszego pana. Kiedy już prawie miałam sobie
pogratulować sprawnie wykonanej pracy, stało się coś
dziwnego...staruszek tak się zestresował, że dostał drgawek.
Wszystkie mięśnie miał napięte jak struna, a tam gdzie zazwyczaj są
oczy, były same białka, a usta otwarte w niemym krzyku. Udało mi
się go uspokoić i po pewnym czasie doszedł do siebie. Ja też.
Komu byś poleciała ten zawód?
Jest to praca z chorymi ludźmi i o tym trzeba pamiętać. Dla Ciebie
wstanie z łóżka i skorzystanie z toalety to rzecz oczywista. Dla
dziecka z przepukliną rdzenia kręgowego w stadium ciężkim taka
czynność pozostaje tylko w sferze marzeń. Ci ludzie potrzebują
wyrozumiałości i cierpliwości z naszej strony. Nie uważam, że
istnieje jakaś grupa wybrańców nadających się do tego zawodu.
Myślę, że takie cechy charakteru jak cierpliwość i łagodność są
bardzo ważne. Nie mylcie łagodności z uległością! Wprost
przeciwnie - fizjoterapeuta musi być konsekwentny. Jak mówimy
pani Gieni, że ma zrobić pięć przysiadów, to tak ma być.
Gdybyś wybierała jeszcze raz, to czy wybrałabyś fizjoterapię?
Zdecydowanie tak.
wywiad przeprowadziła Natalia Kożuch
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Preorientacja zawodowa
Policjant
Kim jest policjant? Chyba każdy z nas zna ten zawód. Jest to
w pewien sposób „strażnik prawa”. Strzeże porządku, walczy
z przestępczością,
poszukuje
osoby
zaginione.
Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się wiele zagrożeń:
obrażenia ciała, a nawet kalectwo, stres związany
z uczestniczeniem w dramatycznych sytuacjach. Jednak nie
każdy może zostać policjantem. Trzeba być sprawnym
fizycznie i psychicznie, mieć obywatelstwo polskie, nie można
być także karanym prawnie. Aby zostać policjantem, można
skończyć studia cywilne, lub też być przyjętym do służby
i przechodzić przez różne szkolenia.
opr. Klaudia Bugara

WYKAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE
NOWEGO SĄCZA I W OKOLICACH
Przy każdej nazwie szkoły podano stronę internetową, na której znajdziecie
wszystkie potrzebne informacje. Wykaz ten znajduje się również na stronie
internetowej szkoły.
opr. pedagog szkolny – Beata Kawik

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 84
WWW.zsnr1.pl

Zespół Szkół Budowlanych
w Nowym Sączu
ul. Szwedzka 17
WWW.zsbns.pl

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu
ul. Podhalańska 38
WWW.zsnr2ns.info

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Nowym Sączu
ul. Grodzka 34
WWW.zse.neska.pl
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Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu
ul. Morawskiego 2
WWW.barbacki.civ.pl

Zespół Szkół ElektrycznoMechanicznych w Nowym Sączu
ul. Limanowskiego 4
WWW.zsem.edu.pl

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
ul. Św. Ducha 6
WWW.zsnr4.nowysacz.pl

Zespół Szkół Samochodowych
w Nowym Sączu
ul. Rejtana 18
WWW.zss-ns.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 15
www.zspstarysacz.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Grybowie
ul. Armii Krajowej 19
www.zszgrybow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nawojowej
Nawojowa 348a
www.nawojowa.edu.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Podegrodziu
Podegrodzie 170
www.zszpodegrodzie.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Gorlicach
ul. Niepodległości 5
www.zszgorlice.iap.pl

Zespół Szkół Technicznych
w Gorlicach
ul. Michalusa 6
www.zstgorlice.of.pl

Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach
ul. Wyszyńskiego 18
www.lukasiewicz.gorlice.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych
w Gorlicach
ul. Ariańska 3
www.zse.gorlice.pl

Zespół Szkół Zawodowych
w Bobowej
ul. Grunwaldzka 10
www.zsz.bobowa.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Bobowej
ul. Długoszewskich 1
www.zso.jsmstudio.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ
J.K. Rowling
„Harry Potter i Komnata Tajemnic”
W drugiej części „Harry’ego Pottera ” autor
ponownie zabierze nas w świat magii i
przygód. W tej części chłopiec będzie
poszukiwał rozwiązania, na to kto po raz
drugi otworzył Komnatę Tajemnic i naraził
szkołę na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Podejrzenia również padają na Harry’ego…
Jeśli chcesz wiedzieć, jak zakończy się
Herry’ego drugi rok nauki w Hogwarcie
dla, przeczytaj
książkę „ Harry
Potter
i Komnata Tajemnic ” .
C.S. Lewis
„Opowieści z Narnii – Koń i jego chłopiec”
W kolejnej, fascynującej części książki
ponownie wybierzemy się w krainę pełną
przygód i tajemnic, Narnię. W tej części
przeczytamy o przygodach chłopca Szasty i
pięknej księżniczki Arawis, którzy razem
uciekają z Kalormenu do Narnii. Kim naprawdę
jest Szasta i jaki to lew wciąż śledzi
podróżników dowiesz się po przeczytaniu
książki „ Opowieści z Narnii – Koń i jego chłopiec ”
opr. Gołyźniak Jakub

Z życia zwierząt
Żmija
Żmija rodzi do 15 żywych młodych, ale rozmnaża się co dwa-trzy
lata. Przez kilka pierwszych dni życia młode żmijki pozostają przy
matce.
Kangur
Kangury rodzą jedno młode naraz, dlatego ten maluch ma matczyną
torbę wyłącznie dla siebie. W razie niebezpieczeństwa torba się
zamyka, utrzymując młode w bezpiecznym środku.
opr. Jan Poręba
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Kłopotliwe związki frazeologiczne
Mały Jonasz z I klasy był niedowiarkiem i sam
osobiście lubił wszystko sprawdzić. Któregoś dnia spotkał na
szkolnym korytarzy Jowitę – bliską koleżankę swojego
starszego brata, Wojtka. Najpierw długo i uważnie się jej
przyglądał, a potem podał jej rękę na powitanie. Nagle ni z
tego ni z owego zaczął ją obwąchiwać. Zdziwiona dziewczyna
zapytała:
- Co ty robisz?
- Muszę coś sprawdzić... – odpowiedział zakłopotany.
- Ale co to ma znaczyć? – drążyła poirytowana Jowita.
- Tato powiedział, że Wojtek czuje do ciebie miętę. A ja
zupełnie nie rozumiem dlaczego? – pożalił się malec.
Biedny Jonasz... Nie będzie miał łatwego życia, gdy
jego brat dowie się, co zmalował. A wystarczyło wiedzieć, że
„czuć do kogoś miętę” znaczy to samo co „smalić cholewki”.
opr. Porębska Aneta

ANKIETA - zabawa
Mikołajki tuż, tuż. Chyba
każdy oczekuje na wspaniałe
prezenty. Ale czy na pewno lubicie
Mikołaja, czy tylko chcecie dostać
upominki. Spytaliśmy więc klasy
trzeciej szkoły podstawowej oraz
,,0 B”. – sześciolatków. Obie klasy
odpowiedziały chórem ,,Mikołaj to
najlepszy człowiek na świecie”.
Zapytaliśmy także co chcieliby
dostać. Obydwie klasy chciały
dostać: cukierki, zabawki i owoce,
a zerówka dodatkowo ubrania.
opr. Baran Angelika oraz Michalik Dominika
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Poezja
Adam Mickiewicz
„Hej, radością oczy błysną”
Hej, radością oczy błysną
I wieniec czoła okrasi.
I wszyscy się mile ścisną:
To wszyscy bracia! To nasi!
Pochlebstwo. chytrość i zbytek
Niech każdy przed progiem miota,
Bo tu wieczny ma przybytek
Ojczyzna, nauka, cnota.
Braterstwa ogniwem spięci,
Zdejmijmy z serca zasłonę,
Otwórzmy czucia i chęci.
Święte, co tu objawione!
Tu wspólne koją cierpienia:
Przyjaźń, wesołość i pienia.
Ale kto w naszym jest gronie,
Śród pracy czy śród zabawy,
Czy przy pługu, czy w koronie,
Niechaj pomni na Ustawy!
Pomni na przysięgę swoją
I w każdej chwili żywota
Niechaj mu na myśli stoją:
Ojczyzna, nauka, cnota.
Dojdziemy, choć przykrą drogą,
Gdy brat bratu rękę poda,
Bo nam i nieba pomogą,
I męstwo, praca i zgoda!
Adam Bernard Mickiewicz (1798-1855) –polski poeta, działacz
i publicysta polityczny. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego,
mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden
z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce. Znany
przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady
oraz epopei narodowej Pan Tadeusz.
opr. Janiszewska Klaudia
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Mel Blanc, który użyczył głosu Królikowi Bugsowi, był uczulony na
marchewki.
Fotograf Casey Gutteridge podążał śladem pewnego geparda. W pewnym
momocie zwierzę pochyliło się nad maleńką myszą, która jadła kawałek
mięsa porzuconego przez geparda. Drapieżnik nie wyrządził jednak
krzywdy mniejszemu zwierzęciu. Zamiast tego pozwolił myszy w spokoju
zjeść kawałek mięsa.
Tylko w Stanach Zjednoczonych w zderzeniu z wysokimi słupami ginie
630 mln ptaków rocznie, czyli ponad 1mln 700 tys. dziennie.
Ludzki mózg ma „negatywne nastawienie”, przez co pamiętamy lepiej
negatywne wspomnienia niż te dobre.
W czasach wiktoriańskich istniały specjalne kubki na herbatę, które
chroniły wąsy przed zamoczeniem.
Nie da się kręcić głową w prawo, a stopą w lewo.
Badania wykazały, że zanim mężczyzna powie pierwsze słowo, jego
postura odpowiada za 80% pierwszego wrażenia kobiety.
Szczury i konie nie mogą wymiotować.
Czym bardziej koncentrujesz się na zaśnięciu tym trudniej ci zasnąć.
Gdy samice małp są zdenerwowane, samce patrzą się na nie bez
wykonywania żadnych czynności. Po jakimś czasie samica się uspokaja.
Źródło: bezuzyteczna.pl
opr. Klaudia Janiszewska
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
7

1. Lepimy go ze śniegu.
2. Świąteczne drzewko.
3. Biały puch spadający z nieba.
4. Przywozi prezenty w saniach.
5. Śpiewane przy stole wigilijnym.
6. Pierwsza na niebie..
7. Uroczysta Msza Święta o północy.
opr. Sobczyk Aneta

Zasady losowania nagród.
W każdym miesiącu rozlosujemy nagrodę główną i nagrodę pocieszenia wśród uczniów
poszczególnych etapów kształcenia (klasy 0-III SP, IV-VI SP, I-III G).
Zachęcamy wszystkich pracowników szkoły do dostarczania kuponów konkursowych –
rozlosujemy wśród nich nagrodę pocieszenia.

hasło: ŚWIĘTO
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Korczyński Kacper II SP, Poręba Jan VI SP, Janawa Kamil III G
(zestaw 10 żelowych długopisów)

nagrody pocieszenia: Bugara Kamila IV SP, Baran Kinga II G, Bulanda
Konrad „OA”, p. Agnieszka Frączek (pióro kulkowe)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Anety Sobczyk z klasy III
gimnazjum do
19 grudnia 2013 roku
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