ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIUSZOWEJ
Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej
Gimnazjum im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

NR 79 – MAJ 2014

Witajcie Uczniowie!
To już przedostatni miesiąc razem, w którym każdy
stara się o jak najlepsze oceny, zachowanie. Między nauką
i obowiązkami znajdźcie czas na lekturę naszej gazetki 
W tym miesiącu obchodzimy
święta państwowe, o których każdy
z nas powinien pamiętać, ale też 26
maja mamy będą obchodzić swoje
święto. Z tej okazji składamy
wszystkim mamom najserdeczniejsze
życzenia,
by
ten
dzień
był
najwspanialszym w całym roku 
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

* * * * * * * * * * * * *
SPIS TREŚCI
Kalendarium
Ankieta
Z życia szkoły
Nasza szkoła w mediach
„Witaj Maj, Trzeci Maj”
Warsztaty pierwszej pomocy
Realizacja programów profilaktycznych w naszej szkole
Wywiad z panią Marią Flis
Wywiad z Kamilem Fydą
Preorientacja zawodowa
Kącik porad
Łańcuszek szczęścia
Czy wiesz, że…
Poezja
Muzyka
Coś na wesoło
Krzyżówka z nagrodami

str. 2

str. 3
str. 3
str. 4
str. 11
str. 21
str. 23
str. 25
str. 32
str.37
str. 38
str. 38
str. 39
str. 40
str. 41
str. 42
str. 43
str. 44

Echo Szkoły – nr 79

Kalendarium
1 maja- Święto Pracy
2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja- Święto Konstytucji 3 Maja,
NMP Królowej Polski
5 maja- Dzień Europy
14 maja- Dzień Farmaceuty
16 maja- Dzień Straży Granicznej
18 maja- Międzynarodowy Dzień
Muzeów
21 maja- Dzień Kosmosu
24 maja- Europejski Dzień
Parków Narodowych
26 maja-Dzień Matki
31 maja- Dzień Bez Papierosa
opr. Małgorzata Szlag

ANKIETA
W tym miesiącu przeprowadziłyśmy ankietę z kl. II SP oraz
1G na temat ,,Mój ulubiony kwiat wiosenny”. Wynika z niej,
ze kl. II najbardziej lubi krokusa, a kl. 1G zawilca.
opr. Dominika Michalik i Angelika Baran
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Z życia szkoły…
1 kwietnia uczniowie
szóstoklasisty.

z

naszej

szkoły

pisali

sprawdzian

4 kwietnia odbyły się gminne biegi sztafetowe.
4 kwietnia dzieci z oddziałów przedszkolnych odbyły pieszą
wycieczkę w pobliską okolicę, której celem było zapoznanie się
z rodzajami dymu. Zajęcia mające wskazać uczniów źródła
zanieczyszczeń odbyły się w ramach realizowanego w naszej szkole
edukacyjno – profilaktycznego programu „Czyste powietrze wokół
nas”. Poniżej przedstawiamy więcej informacji o realizacji tegoż
programu.
9 kwietnia odbyła się akademia z okazji 74. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej oraz 4. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
przygotowana przez uczniów pod opieką pani Beaty Kawik.
Gościem w naszej szkole była pani Maria Flis - córka Adama
Bogusława Flisa, oficera WP zamordowanego w Katyniu.
Poniżej przedstawiamy więcej informacji o tym wydarzeniu oraz
wywiad z panią Marią Flis.
str. 4
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10 kwietnia dyrektor szkoły, Poczet Sztandarowy naszej szkoły oraz
reprezentujący ją uczniowie udali się na obchody nadania imienia
gen. Franciszka Gągora dla ronda w Nowym Sączu. Filmową relację
z tego wydarzenia można zobaczyć pod następującymi adresami
znajdującymi się również na stronie szkoły w zakładce „Media o
nas”:
http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/7756/b/1.html
http://www.telewizjasadecka.pl/1,1323-czwarta_rocznica..html
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10 kwietnia naszą szkołę odwiedziła pani z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej znajdującego się w Korzennej.

11 kwietnia klasa VI wraz ks. Łukaszem Pawłowskim
zaprezentowała nam przedstawienie pt. „Sumienie gimnazjalisty”.

str. 6
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A czy my słuchamy swojego sumienia?
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11 kwietnia do naszej szkoły przybyli strażacy z PSP w Nowym
Sączu.
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14 kwietnia pedagog szkolny dla uczniów klas IV – VI SP
przeprowadził lekcję związaną z realizacją programu „Żyj smacznie
i zdrowo”. Poniżej przedstawimy więcej informacji.
16 kwietnia odbyło się zebranie z rodzicami, w ramach którego
rodzice wysłuchali prelekcji przedstawiciela straży pożarnej oraz
zostali zapoznani przez pedagoga szkolnego z wynikami
przeprowadzonej w naszej szkole ankiety żywieniowej – w ramach
realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych: „Żyj smacznie
i zdrowo” oraz „Trzymaj Formę”.

24 kwietnia Mateusz Porębski zajął V miejsce w konkursie wiedzy
historycznej „Odkrywamy Średniowiecze”. Gratulujemy! Poniżej
przedstawimy artykuł związany z tym wydarzeniem.
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23-25 kwietnia uczniowie klasy III G pisali egzamin gimnazjalny.

29 kwietnia uczniowie klas IV-VI SP przedstawili akademię
z okazji zbliżającego się święta Konstytucji 3 Maja. Poniżej
przedstawimy artykuł związany z tym wydarzeniem.
29 kwietnia uczniów klasy III G odwiedzili pracownicy z Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej w Nowym Sączu.
opr. Patrycja Janiszewska oraz Aneta Sobczyk

SPORT w naszej szkole
22 marca odbyły się gminne zawody piłki ręcznej dziewczyn szkół
podstawowych. Nasze reprezentantki zajęły III miejsce.
29 marca miały miejsce zawody w tej samej dyscyplinie chłopców.
Szkoła w Koniuszowej zajęła VI miejsce.
6 kwietnia- gminne zawody w biegach sztafetowych. Mimo wielkich
starań i chłopcy, i dziewczyny nie zajęły miejsca na podium.
opr. Mateusz Porębski
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Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły
związane z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy do lektury – linki do artykułów znajdują się na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Media o nas”.

Certyfikat „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” dla
Koniuszowej
autor: p. Beata Kawik
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/certyfikat-europejskiego-kodeksu-walki-zrakiem-dla-koniuszowej,57977#.U2YzQKIqTD1

Szkoła z Koniuszowej
została nagrodzona
certyfikatem za
upowszechnianie zaleceń
„Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem” w
ramach Narodowego
Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych
oraz prowadzenie
edukacji zdrowotnej
dzieci i młodzieży.
Wręczenie
certyfikatu
odbyło się 27 marca
w Auli
Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Delegaturze
Urzędu
w Tarnowie
podczas
konferencji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie,
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Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie i Tarnowski
Ośrodek Onkologiczny. Na konferencję przybyli liczni goście, m. in.
wicewojewoda małopolski – Andrzej Harężlak, małopolski
wicekurator oświaty – Grzegorz Baran. Szczególnym gościem był
prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski, który wygłosił pogadankę
na temat „Edukacja – efektywna broń w walce z rakiem”, zwracając
uwagę na to, jak bardzo ważna jest przede wszystkim właściwa
edukacja prozdrowotna.
Szkoły, które wyróżniły się działalnością związaną
z profilaktyką zdrowia, zostały zaproszone na tę konferencję przez
panią wizytator Urszulę Blicharz – dyrektora Delegatury Kuratorium
w Tarnowie. Takie zaproszenie otrzymała również szkoła
w Koniuszowej, którą na konferencji reprezentował dyrektor
Jarosław Gliński oraz pedagog szkolny Beata Kawik. Podczas tej
konferencji wyróżniającym się szkołom zostały wręczone
certyfikaty za upowszechnianie zaleceń „Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem”. Dodatkowo kilka szkół z terenu województwa
małopolskiego mogło zaprezentować podejmowane przez siebie
działania prozdrowotne szerszemu gronu odbiorców. W gronie tych
kilku zwycięzców znalazła się szkoła z Koniuszowej, z której
dokonaniami z zakresu edukacji prozdrowotnej można się zapoznać,
bowiem zostały zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w
Krakowie celem upowszechniania dobrych praktyk. Prezentacja
dostępna jest pod adresem
http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=9134
- Uzyskanie takiego certyfikatu nie jest rzeczy łatwą,
ponieważ wiąże się to z długofalową profilaktyką prozdrowotną
zawierającą w sobie wszystkie elementy „Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem” – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. –
Jednakże jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie ze względu
na to, że nasze działania wśród działań setek innych szkół zostały tak
wysoko ocenione i wyróżnione. Ten sukces jest to zasługa wszystkich
nauczycieli Zespołu Szkół w Koniuszowej, którzy systematycznie
podejmują różnorodne działania prozdrowotne.
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I tylko PAMIĘĆ została
autor: Aneta Porębska
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/koniuszowa-i-tylko-pamiexzostala,58246#.U2Y0_6IqTD1

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im.
Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej uczcili pamięć ofiar
Katynia i Smoleńska poprzez zorganizowanie 9 kwietnia
uroczystości rocznicowej.

- Masowe ludobójstwo zwane potocznie Zbrodnią Katyńską
jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego
narodu – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Fakt
zamordowania w 1940 roku przez Rosjan ponad 20 000 Polaków,
głównie ludzi wykształconych: oficerów, lekarzy, księży, starano się
przez długie lata wymazać z naszej pamięci. Ukrywano fakty
i fałszowano historię. Dzisiaj wiedza ta jest ogólne dostępna, ale
żyje też coraz mniej ludzi, którzy byli świadkami wydarzeń, o których
Echo Szkoły – nr 79
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nigdy nie powinniśmy zapomnieć. W naszej szkole regularnie
organizujemy uroczystości rocznicowe, połączone z upamiętnieniem
ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla
całej społeczności szkolnej, gdyż jedną z ofiar, które zginęły podczas
wyprawy na groby zamordowanych w Katyniu, był patron naszej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - gen. Franciszek Gągor.

Najpierw uczestnicy uroczystości rocznicowej obejrzeli
krótki film poświęcony tej tematyce. W dalszej części akademii,
przygotowanej pod opieką pani Beaty Kawik, uczniowie recytowali
wiersze własnego autorstwa o patronie szkoły – wywodzącym się z
Koniuszowej Generale Franciszku Gągorze, zaznaczając, że to
właśnie „w niewielkiej wiosce Koniuszowa historia pewna się
zaczęła”. Dziękowali w ten sposób Generałowi za zasługi dla
ojczyzny i regionu, a także za postawę patriotyzmu godną
naśladowania. Wyrazem tych uczuć było także złożenie kwiatów
i zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi.
Zakończeniem uroczystości było spotkanie z panią Marią Flis,
członkinią Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, która opowiadała
o osobistych doświadczeniach związanych z Katyniem. Wspominała
str. 14
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swojego ojca – ofiarę wojny i wrażenia wyniesione z pobytu w
Katyniu 2010 roku przesycone tragedią katastrofy smoleńskiej.
Dzięki tej uroczystości każdy uczeń szkoły uświadomił sobie
wartość pokoju i to, jakim złem dla ludzkości jest wojna.
- Corocznie staramy się zapraszać osoby, które przybliżają
uczniom historię i dają świadectwo tamtych wydarzeń – mówi
dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – W tym roku udało się zaprosić
panią Marię Flis z Nowego Sącza, której tato został zamordowany w
Katyniu, w wieku zaledwie 29 lat. Pani Maria podzieliła się swoimi
osobistymi doświadczeniami. Jej opowieść zainteresowała zarówno
uczniów jak i nauczycieli, gdyż była ona uczestniczką uroczystości
rocznicowych Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

W Koniuszowej pamiętają
autor: Aneta Sobczyk
artykuł zamieszczony na stronie internetowej tygodnika „miastoNS”
http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=9997

..i tylko PAMIĘĆ została… Pod takim hasłem 9 kwietnia
2014 roku w Zespole Szkół w Koniuszowej obchodzono 74.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę katastrofy pod
Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku, w której
zginęło tak wiele osób ważnych dla naszego narodu, w tym generał
Franciszek Gągor, który od IX 2011 roku jest patronem Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Koniuszowej.
By uczcić te ważne wydarzenia uczniowie pod opieką polonistki Beaty Kawik przygotowali akademię upamiętniającą te tragiczne chwile. Nie zabrakło recytacji autorskich wierszy uczniów na
cześć patrona tej szkoły - gen. Franciszka Gągora, który także zginął
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Przedstawiono film
o Katyniu, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
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Na szkolną uroczystość oprócz uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły przybyła pani Maria Flis - córka Adama Bogusława Flisa, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu.
To spotkanie jeszcze bardziej przybliżyło uczniom obraz tych chwil
tragicznych dla tysięcy Polaków. Zaciekawione osoby zadawały pytania i mogły liczyć na odpowiedź. Pani Flis pokazała zdjęcia swojego ojca oraz opowiedziała o jego młodości, szkole, rodzicach.
- Corocznie staramy się zapraszać osoby, które przybliżają
uczniom historię i dają świadectwo tamtych wydarzeń – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – W tym roku udało się zaprosić panią
Marię Flis z Nowego Sącza, której tato został zamordowany
w Katyniu, w wieku zaledwie 29 lat. Pani Maria podzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami. Jej opowieść zainteresowała zarówno uczniów jak i nauczycieli, gdyż była ona uczestniczką uroczystości rocznicowych Katyniu 10 kwietnia 2010 r.
Obchodzenie tych rocznic nie może pójść w zapomniane
i o to dbają młodzi ludzie, którzy w tak piękny sposób przypominają
każdemu człowiekowi o historii Polski.

str. 16
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Koniuszowa pamięta
autor: red. Sadowska Joanna na bazie artykułów uczennic naszego gimnazjum:
Anety Sobczyk oraz Anety Porębskiej
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Gościa Tarnowskiego”
http://tarnow.gosc.pl/doc/1955045.Koniuszowa-pamieta

9 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Koniuszowej
obchodzono 74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę
katastrofy pod Smoleńskiem. W 2010 roku w katastrofie samolotu
zginął generał Franciszek Gągor, który od września 2011 roku jest
patronem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Koniuszowej.

Najpierw uczestnicy uroczystości rocznicowej obejrzeli
krótki film poświęcony tej tematyce. W dalszej części akademii,
przygotowanej pod opieką Beaty Kawik, uczniowie recytowali wiersze własnego autorstwa o patronie szkoły generale Franciszku Gągorze, wywodzącym się z Koniuszowej, zaznaczając, że to właśnie „w
niewielkiej wiosce Koniuszowa historia pewna się zaczęła”. Dziękowali w ten sposób generałowi za zasługi dla ojczyzny i regionu, a
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także za postawę patriotyzmu godną naśladowania. Wyrazem pamięci było też złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi.

Na uroczystość zaproszono również Marię Flis, córkę Adama Bogusława Flisa, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w
Katyniu. M. Flis pokazała zdjęcia swojego ojca oraz opowiedziała o
jego młodości, szkole, rodzicach. – Każdego roku staramy się zapraszać osoby, które przybliżają uczniom historię i dają świadectwo
tamtych wydarzeń – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – W
tym roku udało się zaprosić panią Marię Flis z Nowego Sącza, której
tato został zamordowany w Katyniu w wieku zaledwie 29 lat – dodaje.
Dzień później delegacja z Zespołu Szkół w Koniuszowej
wzięła udział w uroczystościach w Nowym Sączu. Podczas spotkania Patrycja Janiszewska, uczennica gimnazjum z Koniuszowej recytowała wiersz córki generała Gągora. Katarzyna Gągor pozostawiła
go przy trumnie ojca, wystawionej w IV 2010 roku, w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

str. 18
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Mateusz Porębski z Koniuszowej odkrył Średniowiecze
autor: p. Joanna Dźwigniewska - Gargula
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/mateusz-porebski-z-koniuszowej-odkrylsredniowiecze,58796#.U2Y4X6IqTD1

24 kwietnia odbył się konkurs wiedzy historycznej
„Odkrywamy Średniowiecze” przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im.
Mikołaja Kopernika w Andrychowie oraz Średniowieczną
Warownię w Inwałdzie. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i
obejmował wiedzę z zakresu historii, języka polskiego, plastyki i
muzyki, a jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań
historycznych uczniów.
Ponad 240 dzieci ze 120 szkół całej Małopolski przyjechało do
Warowni Inwałd, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat
średniowiecza. W I etapie konkursu – teście pisemnym – wyłoniono
dziesiątkę finalistów, którzy następnie odpowiadali ustnie na
przygotowane pytania. Drugi etap odbywał się w formule podobnej
do teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, a w pytaniach wykorzystywano
różnorodne rekwizyty.
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- Uczniowie biorący udział w finale wykazali się bardzo dużą
wiedzą z zakresu historii średniowiecza – mówi nauczycielka historii
Joanna Dźwigniewska – Gargula z Zespołu Szkół w Koniuszowej. Uczestnicy musieli też pokonać stres związany z występem przed
komisją, zaproszonymi gośćmi, wśród których był Grzegorz Baran Małopolski Wicekurator Oświaty, pozostałymi uczestnikami
konkursu oraz ich opiekunami. Na podkreślenie zasługuje bardzo
dobra organizacja konkursu i tu należy podziękować Organizatorom
za ogrom pracy.

Wśród laureatów znalazł się Mateusz Porębski, uczeń klasy
5 Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej.
Zajął on piąte miejsce. W nagrodę Mateusz otrzymał Tablet Galaxy
Tab 2 oraz wycieczkę dla swojej klasy (bezpłatny wstęp do Parku
Miniatur „Świat Marzeń” oraz Średniowiecznej Warowni
w Inwałdzie, a także obiad).
- Dziękuję pani Joannie Dźwigniewskiej-Garguli za
przygotowanie naszych uczniów do tego konkursu – mówi dyrektor
szkoły Jarosław Gliński. – V miejsce w województwie małopolskim
to niewątpliwie ogromny sukces Mateusza Porębskiego, gdyż jest on
uczniem klasy V, a rywalizował przeważnie z uczniami o rok
starszymi.
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„WITAJ MAJ, TRZECI MAJ”
autor: p. Agata Ligęza - Chyc

„ WITAJ MAJ, TRZECI MAJ U POLAKÓW BŁOGI
RAJ…” oraz słowa: „ NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD/
NIE DAMY POGRZEŚĆ MOWY/ POLSKI MY NARÓD, POLSKI
LUD” …. i …: „ ŻEBY POLSKA, ŻEBY POLSKA BYŁA
POLSKĄ”… rozbrzmiewały przy dźwiękach wzruszających
melodii w Zespole Szkół w Koniuszowej 29 kwietna 2014 roku,
podczas uroczystej akademii przygotowanej z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klas IV – VI SP zaprosili na tę okazję
niezwykłego gościa – liczącą 223 lata Konstytucję 3 Maja, w rolę
której wcieliła się szóstoklasistka Angelika Baran. Odpowiadając na
pytania uczniów, wyjaśniła, co oznacza słowo konstytucja, kiedy
została uchwalona, dlaczego ma najwyższą moc w naszym państwie
oraz to, jakie miała znaczenie dla Polaków żyjących w XVIII wieku
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a jaką rolę odgrywa w życiu współczesnego człowieka.
Podziękowała uczniom za zaproszenie, zapewniła, że będzie
„wiecznie żywa dopóty, dopóki w takich szkołach jak ta, będą
odbywały się takie apele, jak ten dzisiejszy. Jestem żywa – dodała bo Polacy wciąż o mnie pamiętają. Dziękuję Wam za to!”

Akademia wszystkim bardzo się podobała, czego wyrazem
były gromkie brawa, a także słowa uznania ze strony dyrektora
szkoły – Jarosława Glińskiego. Dziękujemy uczniom klas IV – VI za
jej przygotowanie, a zwłaszcza młodym aktorom za wspaniałe
wcielenie się w powierzone im role: Angelice Baran (Pani
Konstytucja), Dominice Michalik (nauczycielka historii) oraz Kindze
Janawie, Patrycji Mirek i Mateuszowi Porębskiemu (spragnieni
wiedzy na temat ustawy z 1791 roku uczniowie) - wychowawcy klas
IV - VI
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Warsztaty pierwszej pomocy
autor: p. Franciszka Tarasek

28.04.2014 r. klasa VI z wychowawczynią brała udział
w warsztatach – udzielanie pierwszej pomocy, które odbywały się
w Korzennej.

Były one zorganizowane przez Urząd Gminy. Warsztaty prowadzone
były przez jednostkę straży pożarnej i policję z Korzennej, a także
przez ratowników medycznych z Nowego Sącza. Na stadionie
w Korzennej zainscenizowano wypadek samochodowy i pokazano,
w jaki sposób pomaga się ofiarom takich wypadków, a także jak
przebiega praca strażaków, pogotowia ratunkowego i policjantów.
Bardzo dokładnie opisano i pokazano jak należy zabezpieczyć
miejsce wypadku i w jaki sposób udzielić pomocy poszkodowanym,
a także jak wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie. Jednym
z celów organizowania takich pokazów z pewnością jest
uświadomienie oglądającym, jak bezcenna może być umiejętność
udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia, która bardzo
często ratuje życie poszkodowanym.
Echo Szkoły – nr 79
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W ramach realizowanych w naszej szkole programów
„Trzymaj Formę” oraz „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych zorganizowano wiele działań mających
na celu, zgodnie z założeniami programu edukacji antytoniowej
„Ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego,
wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego
zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt
z palącymi.”
Podczas pieszej wycieczki
w pobliską okolicę dzieci
mogły
zapoznać
się
z rodzajami zanieczyszczeń
powietrza.
Z kolei podczas prelekcji
połączonych
z dyskusją
dzieci rozmawiały na temat
szkodliwości
palenia
papierosów,
a także
szkodliwości przebywania
w towarzystwie
osoby
palącej.
Jednym
z elementów
realizacji programu był
szkolny konkurs „Świat bez
papierosa”,
w którym
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najmłodsi chętnie uczestniczyli.
Wykonali oni prace plastyczne
„Nie pal przy mnie” mające
zwrócić uwagę dorosłych na to,
aby nie palili przy dzieciach i nie
narażali najmłodszych na bierne
palenie.
28 kwietnia odbyło się wręczenie
nagród tym, których prace okazały
się najlepsze.
Zwycięzcami okazali się:

I miejsce

(ex

æquo):

Przemysław Gargula OB., Anna
Basta OB, Amelia Kopieńska OB.

Wyróżnienie: Julia Konicka OA,
Magdalena Sierotowicz OA, Karolina Zaczyk OB, Justyna
Kożuch OA, Błażej Korczyński OB, Joanna Kowalczyk OB, Kacper
Dominik OA.
opr. pedagog szkolny - p. Beata Kawik
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Z kolei w klasach I – III SP
realizowany jest program edukacji
antytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Poniżej przedstawiamy
krótką fotorelację z realizacji tego programu. A już niedługo nastąpi
rozstrzygnięcie szkolnego konkursu. Zachęcamy wszystkich do
uczestnictwa.

gazetki ścienne
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**********************************
Z kolei starsi uczniowie szkoły
podstawowej oraz gimnazjum
w ramach uczestnictwa
w programach: „Trzymaj Formę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz
akcji „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń” wzięli udział
w szkolnym konkursie „Żyjemy
zdrowo – bez nałogów”.
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Zwycięzcy na poszczególnych etapach
edukacyjnych:
IV – VI SP
I miejsce:
Ruchała Grzegorz VI SP
wyróżnienie:
Siedlarz Nikodem V SP
Baran Angelika VI SP
Sopalska Wioletta V SP
Fornagiel Krystian VI SP
Kowalczyk Wojciech VI SP
Bugara Izabela IV SP
gimnazjum
I miejsce:
Janiszewska Patrycja II G
wyróżnienie:
Szczurek Aniela II G
Janiszewska Klaudia II G
Kożuch Natalia II G
opr. pedagog szkolny - p. Beata Kawik
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W ramach realizacji programu „Żyj smacznie
i zdrowo” oraz programu „Trzymaj Formę”
14. 04. 2014 roku dla uczniów klas IV – VI
SP pedagog szkolny przeprowadził lekcję
„Żywność
bogactwem
składników
pokarmowych”. Punktem wyjścia było
omówienie wcześniej przeprowadzonej
wśród uczniów ankiety żywieniowej.
Następnie uczniowie obejrzeli film edukacyjny
związany ze zdrowym żywieniem. A w dalszej części lekcji musieli
odkryć, jakie znaczenie mają poszczególne elementy naszego
pożywienia i na co wpływają. Wbrew pozorom zadanie wcale nie
było łatwe, ale uczniowie z zapałem i ciekawością się z nim
zmierzyli. Wyniki tejże ankiety zostały również przedstawione
rodzicom na zebraniu dnia 16 kwietnia 2014 roku.
opr. pedagog szkolny - p. Beata Kawik
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Wywiad z panią
Marią Flis
Chcielibyśmy Wam przedstawić
wywiad
przeprowadzony
09.04.2014 r.
przez
Patrycję
Janiszewską oraz Natalię Kożuch
z panią Marią Flis - córką Adama
Bogusława Flisa, oficera Wojska Polskiego zamordowanego
w Katyniu.

-Dzień dobry. Czy mogłaby się Pani przedstawić?
- Nazywam się Maria Flis-Kurzeja, jestem córką Adama Bogusława
Flisa, który zginął w Katyniu w 1940 r., 17 kwietnia według
publikacji - listy wywózki.
- Co Pani powie o swoim ojcu?
- Moi rodzice pobrali się w grudniu 1938 r. i zamieszkali
w Siołkowej obok Grybowa, bo ojciec pierwszą posadę dostał
w Grybowie w gimnazjum. Był nauczycielem - polonistą. Skończył
na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę i filozofię. I długo
studiował, ponieważ działał politycznie.
- Należy Pani do Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Jakie są
jego zadania, jak to powstało, jak to się zaczęło?
- Ja nie jestem formalnym członkiem, w sensie takim żebym była np.
w zarządzie, tylko jak są jakieś uroczystości rocznicowe, to jestem
na nie zapraszana i biorę w nich udział. Ale nie brałam udziału w
jakimś zorganizowanym, powiedzmy, działaniu.
- Jak Pani dowiedziała się o tym, że Pani tato został
zamordowany w Katyniu?
- Pamiętam, że jak się zaczęły pokazywać takie listy katyńskie to
moja mamusia, która nigdy nie uwierzyła w to, że ojciec mógł
zginąć, była absolutnie pewna, że wróci, bo to jest niemożliwe, żeby
tak ludzie zginęli za nic. Więc jak się pokazywały te listy katyńskie,
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to moja mamusia nie brała ich w ogóle do ręki, nie chciała wiedzieć,
nie chciała nawet słyszeć o ich istnieniu. Także rodzina chowała je
przed nią, żeby nie drażnić, bo ona od razu powiedziała, że nie
uwzględnia takiej możliwości, że jej mąż nie żyje.
- To ona wiedziała?
- No wiesz, były te listy katyńskie, i niosło się. Ludzie mówili
między sobą. Bo one były po cichu publikowane, przysyłane gdzieś
zza granicy, ale jednak były.
- A jaka była Pani reakcja, jak się Pani o tym dowiedziała? Co
Pani czuła?
-Ja całe dzieciństwo byłam wychowywana w wierze, że ojciec wróci.
Jak było jakieś pukanie do drzwi, np. w nocy, to mamusia się
zrywała wierząc, że to ojciec na pewno. I w takiej atmosferze byłam
wychowywana. Wierzyłam, że on musi wrócić, że to niemożliwe że
zginął, więc nie umiem nawet powiedzieć, czy miałam jakieś
przeczucie. Wydaje mi się, że nie miałam chyba, bo wychowywana
byłam w atmosferze wiary, że ojciec kiedyś wróci. Na przykład
zdjęcia moje z dzieciństwa - były robione wszystkie po to, żeby ojcu
przekazać jak wróci, bo nie śledził mojego rozwoju. Tak więc to
wszystko było dla ojczusia, bo u nas nie mówiło się „tatuś” tylko
„ojczuś”. I to wszystko. Mamusia nigdy nie wyszła za mąż, tylko
czekała na ojca, wierzyła, że to się tak nie mogło skończyć. Wiecie,
tylko 8 miesięcy byli małżeństwem, tylko tyle czasu byli razem. To
taki najpiękniejszy okres, a ja się dopiero po następnych 5 urodziłam.
To był dla nich taki najpiękniejszy okres i piękne listy z tamtego
czasu pozostały. Ale stamtąd, z Kozielska, przyszedł tylko jeden list.
Od ojca, z prośbą, żeby pisać na ten adres. Tak że wszyscy w domu
napisali list, ale musiał być krótki i zawierać tylko najważniejsze
wydarzenia, bo wiecie - cenzura. Więc wysłano ten jeden list. Ale
wrócił. Wrócił z informacją, że adresat nieznany. Więc musiało już
być po wywózce. Ale był jeden znak szczególny - na tym liście
wysłanym do ojca była wklejona moja fotografia. Takiego
niemowlaka. I ta fotografia była przylepiona w innym miejscu. Nie
wiemy, czy na znak że widział, czy też sprawdzono, co jest tam pod
spodem, po drugiej stronie tej fotografii. Tak że nie wiadomo.
W każdym razie przyszła ta jedna wiadomość. Ale nigdy nie
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przyszła wiadomość, że zginął. To do domu nie przyszło. Tylko
w tych listach katyńskich było.
-A Pani mówiła, że czekała na ojca. To ile Pani miała wtedy lat?
- Tak. Zawsze czekałam. Co prawda już nie wtedy, kiedy upłynęło
już sporo czasu, kiedy już było absolutnie wiadomo, że nie żyje. Ale
długo czekałam. Bo było takie zdarzenie, które dodawało wiary. Nasi
znajomi powiedzieli mamusi, że ich ojciec, który był też jeńcem,
został wysłany gdzieś na połów wielorybów i ocalał. Ale nic nie
wiemy, w jakich okolicznościach to było, tylko że żyje i wrócił.
Gdzieś tam się tułał, ktoś go tam przygarnął, zaopiekował się nim
i ocalał. To dodawało wiary, że mój tato też wróci. Ale jeszcze jedna
wiadomość była taka. Jedyny człowiek, który został wykupiony
z obozu, to był książę Lubomirski. On był w Kozielsku z moim
ojcem. Kiedyś przysłał tak zwanego „umyślnego”, czyli kogoś
zaufanego do mojej mamusi, a właściwie do rodziców ojca, którzy
już wtedy nie żyli. Właśnie od niego wiadomo było, że mój ojciec
zorganizował tam bibliotekę, że opowiadał różne rzeczy, że skupiał
wokół siebie tych ludzi, żeby oni po prostu nie myśleli o tym, co
z nimi będzie. Był ciekawym człowiekiem, po polonistyce, akurat
doktorat robił, kiedy został wezwany do wojska. A to wszystko
pozwalało nam wierzyć, że jeżeli taką miał przed sobą przyszłość, to
nie mógł zginąć. Dlatego mamusia absolutnie nie dopuszczała do
siebie myśli, że tak się to mogło skończyć. Przecież niczemu nie był
winien.
- Musiała go bardzo kochać.
- Tak, to była wielka miłość studencka. Z tym że mamusia była dużo
młodsza. Najpierw poznała siostrę ojca i z nią zamieszkała, bo
w akademiku było bardzo mało miejsca wtedy, więc sobie wynajęły
taki pokoik. Potem ojciec i jego brat i cała rodzina. No i się poznali.
Bardzo byli zakochani. Są piękne listy z okresu jak jeszcze nie byli
małżeństwem, bo ślub był dopiero w 1938 r. Były to listy bardzo
miłosne. Nawet głupio mi było je czytać, bo były takie intymne,
w taki subtelny sposób pisane. Wtedy tak delikatnie i subtelnie się
pisało o uczuciach. Inaczej niż dzisiaj.
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- Czy gdyby Pani mogła, wybaczyłaby Pani temu, kto zabił Pani
ojca?
- Po katolicku na pewno. Z tym że to był cały ciąg zdarzeń, bo
najpierw byli ci kaci, którzy wydali wyroki na niewinnych ludzi.
Potem wykonawcy. Ale tych, którzy strzelali w tył głowy,.. ich też
od razu zabijano. Bo ślad miał zaginąć. Bo nie wolno było mieć
świadków. Tak że następni i pewnie następni. Z tych ludzi, którzy
byli świadkami wywózek – też mało kto ocalał. Bo byli tacy ludzie,
którzy gdzieś tam widzieli między drzewami, że prowadzono całą
kolumnę, że związani byli. Z tych ludzi też niewielu ocalało.
Wszystkich świadków trzeba było zlikwidować.
-Czy ktokolwiek zbiegł z tych obozów sowieckich?
Była taka rodzina Remich w Sączu, architektów. Żona Zenona Remi
- pani Lucia była jakiś czas przewodnicząca KIK-u. I jej ojciec to był
właśnie ten człowiek, o którym wcześniej wspominałam, który tam
gdzieś był wysłany na połów wielorybów, gdzieś tam się dostał,
i ocalał. Nie wiem, w jaki sposób, ale ocalał. Natomiast z samego
Kozielska to tylko ks. Peszkowski, który tam był i poświadczył
pewne fakty. Bo możliwe że nie był razem z moim ojcem, ale coś
tam wiedział, jakieś tam przecieki były, bo to był duży klasztor. Tak
że było parę tych sal. No wiesz, to nie było tak, że np. na stołówce
się spotykali, tak że nie wszyscy się kontaktowali ze sobą. Zresztą
prawdopodobnie Rosjanie w ogóle nie chcieli, żeby to były duże
grupy. No bo zawsze duża grupa może coś zrobić niepożądanego.
Więc ich dzielono. Potwierdził to też ks. Peszkowski, że kiedy
oddzielano ich, to przeglądano ręce. Jeżeli mieli zniszczone ręce, to
byli to robotnicy, więc nie byli tacy niebezpieczni. Bo Rosjanie
chcieli zlikwidować całą inteligencję. A oficerowie mieli ręce
zadbane, niezniszczone ciężką pracą. Ks. Peszkowski mówił, że on
dzięki temu, że pracował gdzieś tam w ogrodzie, to miał trochę
sfatygowane ręce, więc poszedł do innej grupy.
- A czy oprócz Polaków byli tam ludzie innych narodowości?
- Ja nie słyszałam. Na pewno byli Żydzi, ale polscy, bo przecież
mnóstwo Żydów było gorącymi patriotami. Tak, dużo. Tak że nawet
tacy prości Żydzi szli na wojnę, by walczyć za Polskę. Od tylu lat
mieszkali w Polsce i jednak mieli prawa właściwie takie jak Polacy.
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U mojej cioci w klasie na 9 dziewczynek aż 7 Żydówek było. Należy
tutaj wspomnieć, że wtedy było gimnazjum żeńskie, więc same
dziewczynki były w klasie. Żydzi zajmowali się głównie handlem,
ale byli też prawnikami, mieli własne banki. Mogli się kształcić.
Przed wojną w Polsce mieszkało więcej Żydów niż w tej chwili
mieszka w Izraelu. Do tego stopnia było im dobrze. I mieli jednak
wszelkie prawa.
- Skoro było tylu Żydów w Polsce, to nie było bójek między
Polakami a Żydami?
- Bywały. Ale to nie były jakieś takie jak np. na stadionie w tej
chwili. Czegoś podobnego nie było. Mój ojciec był narodowcem,
więc chciał, żeby Polska była dla Polaków, ale nie oznaczało to, że
chciał zrobić krzywdę Żydom. Jak zaszła potrzeba, to i Żyda bronił.
- Żydzi szukali zaczepek czy Polacy?
- Na pewno nie było takiej absolutnej zgody. Na pewno. Ale żadna
krzywda im się nie działa.
- Polacy patrzyli jakoś krzywo na tych Żydów?
- No, jak oni chcieli nam wszystko odebrać, to na pewno. Bo
przecież w końcu Polska była naszym krajem. Ale musimy pamiętać,
że zgoda buduje i pan Bóg jest jeden dla wszystkich. Przecież
wystarczy zobaczyć, co się dzisiaj dzieje między Polakami. Cała
kampania nienawiści jest prowadzona i… i nie ma końca. Przecież
choćby to śledztwo smoleńskie. No jak można Rosjanom oddać
prowadzenie tego śledztwa. Jak można. Nasz samolot, nasi ludzie,
nasi najlepsi w tym czasie synowie polskiego narodu, którzy mieli
jeszcze wiele do zrobienia. Sam Miedwiediew w pierwszym dniu
powiedział, że będziemy wspólnie prowadzić to śledztwo. Jakoś „nie
byliśmy gotowi”.
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
-Dziękuję.

wywiad przeprowadziły:
Patrycja Janiszewska, Natalia Kożuch
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Wywiad
z Kamilem Fydą
Cześć,
nazywam
się
Małgorzata Szlag, a to
moja koleżanka Beata
Jędrusik. Chciałybyśmy
zapytać, czy możemy z Tobą przeprowadzić wywiad na
temat ,,Jak to jest jeździć na wózku?”
- Z miłą chęcią udzielę wam wywiadu. 
Od jak dawna jeździsz na wózku?
- Na wózku jeżdżę od dziesięciu lat.
Z jakiej przyczyny jeździsz na wózku?
- Jeżdżę na wózku dlatego, że miałem robioną operację. Bo
gdy się urodziłem, miałem poważną skoliozę kręgosłupa. Po
zakończeniu tej operacji okazało się, że została ona źle
przeprowadzona.
Czy wózek nie przeszkadza Ci w życiu codziennym?
- No oczywiste, że każdemu by trochę przeszkadzał, ale nie jest
aż tak źle.
Czy rodzina pomaga Ci w codziennym życiu?
- Tak, pomagają mi.
Dziękujemy, że mogłyśmy przeprowadzić z Tobą wywiad.
wywiad przeprowadziły:
Małgorzata Szlag i Beata Jędrusik
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Preorientacja zawodowa
Aktor to zawód dla osób
odważnych, śmiałych, niczego się
nie
bojących
i
lubiących
pokazywać się innym ludziom.
Jego zadaniem jest występowanie
w filmach, teatrze, reklamach.
Musi przekazać jakąś historię lub
sytuację. Od aktora wymagane
jest nauczenie się scenariusza na
pamięć i umiejętność odpowiedniego zagrania. Powinien również
umieć podporządkować się przełożonemu- reżyserowi. Aby zostać
aktorem, powinno się skończyć Wyższą Szkołę Teatralną.
opr. Klaudia Bugara

Kącik porad

Zbliża się Dzień Matki, więc pewnie każdy z was myśli już nad
prezentem dla ukochanej mamy. To dobrze, że pamiętamy w tym
dniu, aby pomóc, aby być lepszym,
dać mamie coś kupionego lub
zrobionego przez siebie. Ale nie
chodzi o to, by tylko ten jeden raz w
roku pamiętać o osobie, która
troszczy się o nas przez całe życie.
Starajmy się, by nasze mamy
odczuwały naszą miłość przez całe
życie, a na ten ważny dla nich dzień
wymyślcie coś, co je miło zaskoczy i
da im jeszcze większą radość.
opr. Aneta Sobczyk
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Łańcuszek szczęścia
Jeśli czytasz ten tekst, – to
już jest dowód na to, że należysz
do ludzi szczęśliwych - nie jesteś
analfabetą, cieszysz się dobrym
wzrokiem, sprawnym umysłem
i być może odrobiną poczucia
humoru, ale też szczyptą rozsądku. Dlatego zważ na to, co
przeczytasz w dalszej części tekstu.
Otóż szczęście nie jest przypisane ci na stałe,
może cię opuścić w najmniej oczekiwanym momencie.
Aby je przy sobie zatrzymać, przeczytaj ten tekst pięć
razy najpierw od początku do końca, potem dwa razy od
końca do początku, następnie podkreśl linią
przerywaną wszystkie przydawki, otocz pętlą
bezokoliczniki, dodaj wszystkie litery
wyrazów dwusylabowych i sprawdź w
słowniku ortograficznym poprawność
interpunkcyjną
niniejszego
dokumentu. Jeśli tego nie zrobisz,
niechybnie spotka cię nieszczęście –wyłysieje ktoś z twojej rodziny lub zapomnisz, w której
kieszeni masz ściągę.
opr. Aneta Porębska

Echo Szkoły – nr 79

str. 39

Około 85% ludzi wyjmuje telefon i
udaje, że dzwoni jeśli znajdują się
w niezręcznej sytuacji.
Ludzie podświadomie są bardziej
zainteresowani osobami, które mają
podobny gust muzyczny.
W roku 2011 niezwykła chmura
przypominająca tsunami utworzyła się
nad jeziorem Michigan.
Księżyc, Wenus i Jowisz widoczne są
na nocnym niebie nad Los Angeles.
W Meksyku istnieje język, którym
posługują się tylko dwaj mężczyźni.
Obaj jednak są ze sobą skłóceni i nie rozmawiają od wielu lat.
Najmłodszy profesor w Europie ma 9 lat. Nazywa się Witalij
Nechaev i jest specjalistą w zakresie historii Rusi Kijowskiej.
Istnieje gatunek pomarańczy charakteryzujący się ciemnoczerwonym
sokiem. Ze względu na to są nazywane krwawymi pomarańczami.
Więcej dzikich zwierząt żyje w amerykańskich domach niż na
wolności. Szacuje się, że Amerykanie przetrzymują w swoich
domach nawet 5000 tygrysów. Co
gorsze, nie ma żadnych regulacji
prawnych dotyczących posiadaczy
tych zwierząt.
McDonald’s na całym świecie wydaje
średnio 75 hamburgerów na sekundę.
Mniej więcej jeden na 4 mln homarów
rodzi się z rzadkim defektem
genetycznym, który sprawia, że homar jest niebieski. Jeden na 30
mln jest żółty.
opr. Klaudia Janiszewska
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Poezja
Jan Brzechwa

Jasne jak słońce

Gdy pełzną dwa zaskrońce,
Z nich każdy ogon ma.
To jasne jest jak słońce
I jak dwa razy dwa.
Gdy wierzgnąć kogoś koń chce,
W tył wierzga, a nie w przód.
To jasne jest jak słońce,
To proste jest jak drut.
Kij zawsze ma dwa końce,
A sroka nogi dwie,
To jasne jest jak słońce
I każdy o tym wie.
Gdy grać na trąbie słoń chce,
Nie potrzebuje nut,
To jasne jest jak słońce,
To proste jest jak drut.
Lecz co dzień, zanim zasnę,
Zamyślam się przed snem:
Choć słońce takie jasne,
Cóż ja o słońcu wiem?

Jan Brzechwa, właściwie
Jan Wiktor Lesman – polski
poeta
pochodzenia
żydowskiego, autor wielu
znanych bajek i wierszy dla
dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury
rosyjskiej.
opr. Klaudia Janiszewska
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MUZYKA
Mesajah- „Lepsza połowa”
Pozytywna roots reggae wibracja że tak powiem
W moim sercu leci całą noc i cały dzień
Reggae muzyka duszy dotyka że tak powiem
Ref:
Wszystko co najlepsze przynosisz mi Ty
Dajesz mi radość z życia i ocierasz łzy
Już na zawsze chcę być z tobą bo
Jesteś moją lepszą połową x2
Mijają dni i mijają z Tobą lata
I każdy dzień następny to dla mnie ważna data
I choć życie nie jest łatwe, a los ciągle figle płata
Twoje dźwięki są jak dla mojego serca łata i
Posłuchaj kochanie
Zawsze byłaś i będziesz dla mnie na pierwszym
planie
Nie obchodzi mnie zawistnych ludzi gadanie
Być zawsze przy tobie - to moje zadanie
Ref:
Wszystko co najlepsze …
I kiedy zamykam oczy ciągle w moim sercu grasz
Kiedy jestem przy Tobie cały świat należy do nas
I od kiedy usłyszałem Cię pierwszy raz
Jesteś moim ogniem nie pozwolę żeby zgasł
Nie tracę nadziei, że przyjdą kiedyś lepsze dni
Moje serce pełne melodii i emocji
Uwierz mi, że jedyne o czym marzę
Spędzić każdy dzień mojego życia z Tobą w parze

Mesajah,
właściwie Manuel
Rengifo Diaz (ur. 26
listopada 1985), znany
również jako Manolo –
polski wokalista reggae
, dancehall,
raggamuffin.

opr. Patrycja Janiszewska

Ref:
Wszystko co najlepsze …
No bo ta muzyka jest jak studnia pełna radości
To ona nam daje nadzieje na lepsze dni
Ta muzyka pokazuje świata piękno
Wszystko co najlepsze przynosisz mi Ty
Jesteś moją lepszą połową
I ocierasz łzy
Jesteś moją
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„SZKOŁA NIE JEST TAKA ZŁA” A dlaczego? Przeczytajcie 
Rok ma 365 dni.
Sen zabiera nam 1/3 doby,
a gdy śpisz nie robisz nic innego.
Z tego wynika,
że po odjęciu przespanego czasu,
na aktywne działanie pozostają tylko 243 dni!
W szkole spędzasz mniej niż połowę dnia,
więc zostają: 162 dni.
Rok ma 52 niedziele,
czyli zostaje 110 dni.
Po odjęciu innych świąt: 97 dni.
Odliczając wakacje i ferie zimowe: 7 dni!
Zostaje tylko tydzień,
ale wtedy możesz być CHORY!

******************************
A teraz coś … ku przestrodze
Pewien człowiek spowiadał się następująco:
- Dużo przeklinałem, ale dużo się modliłem - to się wyrównuje.
Dużo piłem, ale dużo pościłem - też się wyrównuje. Dużo
kradłem, ale wiele rozdałem ludziom - znowu się wyrównuje.
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął:
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła - to też się
wyrównuje.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1.
2.

3.
4.

5.
1.
2.
3.
4.
5.

14 V Dzień…
Mesajah- „… połowa”
Miesiąc, w którym została uchwalona Konstytucja.
16 V Dzień Straży…
26 V Dzień…
opr. Aneta Sobczyk

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: WIELKANOC
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Gądek Ewelina I SP, Fornagiel Krystian VI SP, Pogwizd
Patrycja I G (komplet 10 żelowych długopisów)
nagrody pocieszenia: Tarka Norbert OA, Baran Kinga II G, Kazana Karolina I SP,
p. Agata Ligęza - Chyc (długopis żelowy)

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
30 maja 2014 roku

Echo Szkoły – nr 79

