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Witajcie Uczniowie!
Witamy Was w kolejnym
miesiącu nauki. Mamy nadzieję, że
Wasz start był udany.
W tym miesiącu będziemy
przeżywać wielkie święto - Dzień
Edukacji Narodowej. Z tego tytułu
życzymy wszystkim nauczycielom
naszej
szkoły
i pracownikom
obsługi dużo zdrowia, szczęścia,
cierpliwości i wytrwałości w tym
nowym roku szkolnym 
Redakcja
Przypominamy także, że archiwalne numery naszej gazetki można
przeczytać na stronie internetowej szkoły:
www.koniuszowa.korzenna.pl

* * * * * * * * * * * * *
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Kalendarium
1 października- Międzynarodowy Dzień
Wegetarianizmu
4 października Ochrony Zwierząt

Światowy

Dzień

5 października
Nauczyciela

Światowy

Dzień

-

14 października - Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone
ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i
zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.
Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej

16 października - Dzień
Papieża Jana Pawła II
24 października - Dzień
Walki z Otyłością
25 października - Dzień
Ustawy o Ochronie Zwierząt
27 października - Światowy
Dzień Modlitwy o Pokój
31 października - Światowy Dzień Oszczędność
opracowała: Sylwia Gądek
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Z życia szkoły…
1 września obyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Szczegółową relację z tego wydarzenia relacjonowaliśmy we
wrześniowym numerze naszej gazetki.
8 września obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z III rajdem im.
Gen. Franciszka Gągora. Szczegółową relację z tego wydarzenia relacjonowaliśmy we wrześniowym numerze naszej gazetki.
16 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Po podliczeniu głosów przez komisję poznaliśmy wyniki. Zwycięzcą został Szymon Sierotowicz z klasy IV.
Drugie miejsce zajęła Małgorzata Szlag z IG. Natomiast opiekunem SU została p. Karolina Wojtaczka.
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19 września dzieci z klasy II SP pod opieką wychowawcy (p. Marii
Roli) wzięły udział w 21. akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Poniżej przedstawiamy artykuł związany z tym wydarzeniem.
25 września uczniowie klasy drugiej rozpoznawali rośliny warzywne z naszego ogródka oraz przygotowali pyszną surówkę. Więcej informacji w artykule poniżej.
26 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Pomiędzy klasami gimnazjalnymi został przeprowadzony konkurs niemieckojęzyczny oraz anglojęzyczny. Niepokonani byli reprezentanci z klasy III G, którzy wywalczyli
z łatwością pierwsze miejsce. Ponadto w ten dzień w naszej
szkole odbyło się wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy, quizy
na temat krajów zagranicznych oraz można było usłyszeć przez
szkolny radiowęzeł piosenki w obcym języku.
opracowała: Sara Ogorzałek
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Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową oraz artykuły związane
z wydarzeniami odbywającymi się w naszej szkole.
Zachęcamy
do lektury twórczości uczniów i nauczycieli naszej szkoły – linki do
artykułów zamieszczonych w mediach znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Media o nas”.

Europejski Dzień Języków
w szkole w Koniuszowej
autor: p. Karolina Wojtaczka
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „Sądeczanina”
http://www.sadeczanin.info/sadeczanin-mlodych,12/europejski-dzien-jezykow-w-szkole-wkoniuszowej,64299#.VCwzHFdQQW4

W Zespole Szkół
w
Koniuszowej
26
września po raz pierwszy
uczniowie włączyli się w
obchody
ogłoszonego
przez Radę Europy w
2001 Europejskiego Dnia Języków. Nadrzędnym celem EDJ jest
zachęcanie do poznawania różnych kultur i języków.
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Uczniowie naszej szkoły mieli w tym dniu okazję do
posłuchania znanych i lubianych piosenek w różnych językach,
mogli zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi języków świata,
odbył się konkurs z nagrodami dla uczniów gimnazjum na temat
krajów, których języków uczą się w szkole. Wszyscy uczniowie
szkoły brali udział w konkursie pt. „Sweet Quiz” w którym każda
prawidłowa odpowiedź była nagradzana słodyczami. Uczniowie
mieli również okazję, aby zapoznać się z gazetami i czasopismami
angielskimi.

– Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
uczniów i w przyszłości na pewno będziemy je kontynuować –
deklarują organizatorki Europejskiego Dnia Języków w szkole w
Koniuszowej.
Ponadto organizatorzy (Anna Kita – nauczyciel języka
niemieckiego i p. Karolina Wojtaczka – nauczyciel języka
angielskiego) przygotowali również stolik z narodowymi potrawami
i ciasteczkami przygotowanymi na tę okazję przez nauczycielkę
języka angielskiego.
Echo Szkoły – nr 82
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– Bardzo dziękuję Karolinie Wojtaczce oraz Annie Kicie za
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia –
mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. – Mam nadzieję, że
Europejski Dzień Języków na stałe wpisze się w kalendarz szkolny,
ponieważ jak zauważyli sami uczniowie - znajomość języków obcych
jest dzisiaj przepustką do lepszej pracy i świadectwem dobrego

wykształcenia.
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W Koniuszowej trzymają formę
autor: p. Maria Rola
artykuł zamieszczony na stronie internetowej „DTS”
http://www.dts24.pl/koniuszowej-trzymaja-forme-2_21522.html

W Zespole Szkół w Koniuszowej od wielu lat
systematycznie realizowany jest ogólnopolski program „Trzymaj
Formę”, skierowany do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej
oraz I – III gimnazjum. Jednakże w szkole w Koniuszowej
różnorodnymi działaniami objęci są również młodsi uczniowie,
którzy nie tylko uczą się właściwego odżywiania, ale również
alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu i dbania
o środowisko.

Przykładem tego są dzieci z II klasy szkoły podstawowej,
które we wrześniu 2014 roku pod opieką wychowawczyni Marii Roli
wzięły udział w dwóch przedsięwzięciach: „Sprzątamy Świat” oraz
„Surówka to jest to”.
Echo Szkoły – nr 82
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Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka
Gągora w Koniuszowej pod opieką wychowawcy wzięli udział w
21. akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Akcję poprzedziły zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej na temat konieczności dbania o czyste środowisko i segregowania odpadów. Dzieci przekonały się, że
śmieci są zagrożeniem dla środowiska, w którym żyją ludzie, zwierzęta i rośliny. Następnie założyły gumowe rękawiczki, zabrały ze
sobą worki i ruszyły w najbliższe okolice szkoły porządkować zaśmiecone tereny. Z uśmiechami na twarzach bardzo aktywnie
uczestniczyły w porządkowaniu najbliższego otoczenia szkoły – zebrały dwa worki śmieci.
- Na pewno udział w takiej akcji przyczyni się do zwiększenia
świadomości ekologicznej dzieci i poprawy stanu czystości najbliższego otoczenia – podsumowuje organizatorka akcji Maria Rola.

Kolejne działanie to przedsięwzięcie kulinarne „Surówka to
jest to”. W ramach edukacji przyrodniczej uczniowie klasy drugiej
rozpoznawali rośliny warzywne z naszego ogródka. Uczyli się, które
części roślin warzywnych są jadalne. Poznali budowę rośliny
str. 10
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pomidora,
wartości odżywcze warzyw oraz sposoby ich
przechowywania.
Rysowali reklamę ulubionego warzywa.
Zakończenie edukacji na ten temat połączone było z wykonaniem
surówki z marchewki i jabłka. Dzieci samodzielnie wykonywały
surówkę, ucierając warzywa na tarce. Następnie wspólnie ją
spożywały, zachowując przy tym higienę i kulturę spożywania
posiłków. Surówka bardzo im smakowała. Były bardzo zadowolone,
że potrafią samodzielnie ją zrobić.
– Takie działanie na pewno zachęci dzieci do częstszego
spożywania warzyw i owoców w każdej postaci przez cały rok podsumowuje organizatorka akcji Maria Rola.

Powyższe działania to tylko dwa z wielu różnorodnych
realizowanych systematycznie w Zespole Szkół w Koniuszowej.
Warto tutaj zaznaczyć, że szkoła 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.
Echo Szkoły – nr 82
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- Dziękuję nauczycielom za duże zaangażowanie w realizację
różnych programów, projektów i zajęć pozalekcyjnych w Zespole
Szkół w Koniuszowej – mówi dyrektor szkoły Jarosław Gliński. –
Dotychczasowe działania realizowane w szkole wpływają pozytywnie
zarówno na rozwój oferty edukacyjnej naszej placówki, jak i na
rozwój osobowości uczniów.
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WYWIAD
Tym razem kilka pytań zadaliśmy
radnemu Gminy Korzenna
panu Jackowi Fornaglowi,
który zgodził się opowiedzieć nam
o pełnionej przez siebie funkcji
i planach na przyszłość.

1.Czy udzieli Pan wywiadu do
szkolnej gazetki na temat: „Jak to jest być radnym”?
- Ależ oczywiście, z największą przyjemnością.
2. Który rok jest Pan radnym Gminy Korzenna? Co trzeba zrobić,
aby zostać radnym?
- Radnym Gminy Korzenna jestem już 3 kadencje, tj. 12 lat. Aby
zostać radnym, na pewno należy zgłosić swoją kandydaturę
i startować w wyborach do rady, następnie otrzymać poparcie
w tychże wyborach - i to są formalności. A oprócz tego należy być
otwartym na problemy dotykające nasze lokalne społeczeństwo,
dużo rozmawiać z ludźmi o tym, co byłoby potrzebne w naszym
regionie, a będąc już radnym - rozwiązywać te wszystkie problemy
i zaspakajać potrzeby mieszkańców. Sądzę, że dzięki temu udawało
mi się pełnić funkcję radnego przez 3 kadencje.
3. Czy trudno jest pełnić taką funkcję? Dlaczego?
- Przeważnie ludzie pełnienie funkcji radnego kojarzą
z uczestnictwem w różnych uroczystościach, spotkaniach i tak też
jest. Jednakże podstawa bycia „dobrym” radnym to praca
w komisjach, uczestnictwo na sesjach Rady Gminy, różne szkolenia,
spotkania klubu radnych, wyjazdy w teren, spotkania
z mieszkańcami i wiele innych rzeczy. A jeśli mam do końca
odpowiedzieć na powyższe pytanie, to stwierdzam, że nie jest łatwo
być radnym, ale ja lubię udzielać się dla naszego społeczeństwa, bo
daje mi to satysfakcję.
Echo Szkoły – nr 82
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4. Czy ktoś pomaga Panu w pełnieniu tej funkcji? Kto i w jaki
sposób?
- Największą pomoc mam ze strony rodziny - to oni muszą sobie
radzić w domu beze mnie, zająć się prowadzoną przeze mnie
działalnością, gdy udzielam się jako radny. Pomocni są także
mieszkańcy - to właśnie oni ukierunkowują nasze poczynania,
wskazują najważniejsze zadania do realizacji.
5.Jak się Panu współpracuje z wójtem? Na czym polega ta
współpraca?
- Z panem Wójtem Leszkiem Skowronem współpraca układa się
bardzo dobrze. Cele, jakie sobie zakładałem zostając radnym, w
dużej mierze zostały zrealizowane. Efekty są widoczne, mimo że nie
wszystkie rzeczy udało się nam do tej pory wykonać w naszej
miejscowości. Sądzę, że społeczeństwo da nam szansę po tych
wyborach, by dokończyć to, co jeszcze zamierzamy wykonać dla
naszych mieszkańców, także dla naszej szkoły.
6.Czy podoba się Panu pełnienie takiej funkcji? Dlaczego?
- Oj podoba się. Po pierwsze - pewnie nie miałbym przyjemności
rozmawiać z Wami, a po drugie - jest to dla mnie bardzo duża
satysfakcja, że nasi mieszkańcy obdarzają mnie takim zaufaniem.
7. Co jest najciekawsze w pełnieniu tej funkcji? Jaka była
najprzyjemniejsza sytuacja?
- Zawsze z przyjemnością wspominam miłe słowa, uśmiech,
życzliwość mieszkańców jako uznanie za to, co zostało wykonane
na naszym terenie - chociażby dokończenie budowy szkoły, nowa
sala gimnastyczna i wiele kilometrów dróg. To właśnie to daje
największą satysfakcję i chęć do dalszej pracy.
8. Na jakie trudności jako radny Gminy Korzenna napotykał Pan
podczas pełnienia tej funkcji?
- Problemy i trudności pojawiały się różne . Przepraszam, ale o nich
tu nie będę wspominał. O takich rzeczach wolę szybko zapomnieć
i z uśmiechem iść do przodu.
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9. Co Pan zrobił jako radny dla naszej miejscowości? Co Pana
zdaniem należałoby jeszcze zrobić?
- To Wójt i cała rada Gminy Korzenna decyduje o tym, co było lub
będzie zrobione w naszej miejscowości. To dzięki całej „drużynie”
udało się wybudować piękną szkołę i salę gimnastyczną. Wykonane
zostało około 10 kilometrów dróg utwardzonych. Należy dodać, że
wiele inwestycji budowanych na terenie naszej gminy służy
wszystkim mieszkańcom, także mieszkańcom Koniuszowej. Plany,
jakie mamy do zrealizowania w najbliższym czasie, to budowa
placu zabaw tuż obok szkoły, a w następnej kadencji - o ile zostanę
ponownie wybrany na funkcję radnego - celem moim jest budowa w
naszej miejscowości boiska wielofunkcyjnego, które by służyło nie
tylko uczniom naszej szkoły, ale i wszystkim mieszkańcom.
10. Jakie są Pana plany na przyszłość? Czy nadal chciałby Pan
reprezentować społeczność lokalną jako radny czy może ma Pan
inne plany?
- Czy chciałbym być radnym? Do tego się już przyznałem trochę
wcześniej, że chcę dalej być radnym. Mój los w rękach wyborców tj.
mieszkańców
Koniuszowej i będę prosił
ich o poparcie
w nadchodzących wyborach, bo chcę ich reprezentować w radzie
Gminy Korzenna, by zrealizować te plany, o których wcześniej
wspomniałem.
11. Dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.
- Dziękuję serdecznie za możliwość udzielenia wywiadu na łamach
„Echa Szkoły”. Życzę wszystkim uczniom satysfakcjonujących
wyników w nauce oraz sukcesów osobistych A korzystając
z okazji całemu Gronu Nauczycielskiemu oraz pracownikom obsługi
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
wywiad przeprowadziły:
Małgorzata Szlag i Angelika Baran
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Dla młodzieży:
Autor: Stephenie Meyer
Tytuł: „Intruz”
To idealna książka dla młodzieży, warta
polecenia, napisana w ciekawy sposób. Pióro
Stephenie Meyer jest bardzo lekkie, przez co
książka wciąga oraz bardzo przyjemnie się ją
czyta . Opowiada ona o losach Melanie, w
której
zostaje
umieszczona
dusza
„Wagabundy”. Wagabunda przeszukuje myśli
Melanie w poszukiwaniu śladów prowadzących do reszty rebeliantów.
Tymczasem Melanie podsuwa jej coraz to nowe wspomnienia ukochanego
mężczyzny, Jareda, który ukrywa się na pustyni. Dusza nie potrafi oddzielić
swoich uczuć od pragnień Melanie i zaczyna tęsknić za mężczyzną, którego
miała pomóc schwytać. Wkrótce Wagabunda i Melanie stają się
mimowolnymi sojuszniczkami i wyruszają na poszukiwanie człowieka, bez
którego nie mogą żyć.

Dla dzieci:
Autor: Hugh Lofting
Tytuł: „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”
Ciekawą propozycję mamy także dla naszych
młodszych kolegów i koleżanek . Opowiada
ona o doktorze o imieniu John. Był on
niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, a to za
sprawą tego, że potrafił rozmawiać ze
zwierzętami oraz miał ich całkiem sporą
gromadkę. Do jego ulubieńców należeli: kaczka
Dab-Dab, pies Jip, świnka Geb-Geb, papuga Polinezja i sowa imieniem TuTu. Pewnego dnia doktor otrzymał wiadomość z Afryki - małpy potrzebują
jego pomocy. Natychmiast więc wraz ze swymi zwierzęcymi przyjaciółmi
doktor wyrusza w podróż na Czarny Ląd, podczas której przyjaciele
przeżywają mnóstwo zdumiewających przygód!
opracowała: Klaudia Janiszewska
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Cudze chwalicie, swego nie znacie…czyli
skarby naszej ojczyzny
„Cudze chwalicie, swego nie
znacie” mówi stare powiedzenie. Jak jest
naprawdę? Czy znamy miejscowość,
w której mieszkamy? Czy wiemy, jakie
miejsca na terenie naszej gminy warto
zobaczyć? A jakie skarby kryją różne
miejsca na mapie Polski? W tym kąciku
postaramy się Wam przybliżyć nieco
zakątki gminy, województwa, kraju,
które warto zobaczyć. A zaczynamy …
od naszej Koniuszowej.

„Koniuszowa jest piękną wsią położoną w gminie Korzenna,
w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim.
(…)Podzielona jest ona na kilka przysiółków, których nazwy
wywodzą się najczęściej od usytuowania w terenie lub pozostałości
pewnych miejsc – Podlas, Zalas, Nadbrzezina, Wieś, Łubinka,
Półrolki, Lipie, Kretówki, Garchówka, oraz Zagóra. Dalej na północ
rozciąga się urocza i spokojna Zagóra, której zabudowania kończą
się na grzbiecie ostatniego koniuszowskiego wzgórza oddzielającego
naszą wieś od Korzennej i Trzycierza. Mieszkańcy tego przysiółka w
drodze do centrum wsi mogą podziwiać nie tylko piękną panoramę
Koniuszowej, ale mają widok na Kotlinę Sądecką (południowy
zachód), Beskid Wyspowy (zachód), Tatry (południe). To od
wschodniej części Zagóry zaczynał się kiedyś obszar dworski
Świegocin.”
Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Koniuszowej, zachęcamy do
sięgnięcia po znajdującą się w naszej szkolnej bibliotece książkę „Nasza
Mała Ojczyzna – czyli w Koniuszowej słów kilka” autorstwa Kazimierza
Garguli.
opr. Dominika Michalik
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Preorientacja zawodowa
Ciągle udoskonalając naszą gazetkę, postanowiliśmy
opowiedzieć wam o szkołach ponadgimnazjalnych w Nowym
Sączu. Dlatego w comiesięcznym wydawaniu gazetki
będziemy przedstawiać szkoły w poszczególnych seriach:
SERIA I – Szkoły Zawodowe, SERIA II- Technikum, SERIA
III- Liceum. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy
wam wybrać szkołę marzeń. 
SERIA I- Szkoły Zawodowe
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ŚWIĘTEGO
JÓZEFA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWYM SĄCZU
http://www.szkolacechu.republika.pl/index.html
ZAWODY W KTÓRCYH ODBYWA SIĘ W TEJ
SZKOLE REKRUTACJA: mechanik pojazdów
samochodowych,
wędliniarz,
stolarz,.
elektromechanik
pojazdów
samochodowych, elektryk, krawiec,
introligator, ślusarz, lakiernik, blacharz,
piekarz, cukiernik, fryzjer, kucharz,
sprzedawca, monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych, monter zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w
budownictwie.
INTROLIGATOR- rzemieślnik zajmujący się ręcznym oprawianiem
różnych wydawnictw
oraz
zdobieniem
opraw
(głównie
zabytkowych), pracownik drukarni (oprawa książek).
opracowały: Patrycja i Klaudia Janiszewskie
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Migracje ptaków
Kiedy dla wszystkich uczniów
rozpoczyna się rok szkolny ptaki
lęgowe, jakby czując wrzesień i brak
czasu na wsłuchiwanie się w ich śpiew,
odlatują w cieplejsze rejony świata.
Sprytne bociany już pod koniec sierpnia
gromadzą się w stada (wiedzą, że w
gromadzie raźniej i weselej), naradzają
się, „dyskutują”, by wreszcie zdecydować się na odległy lot do
Afryki. Podobnie czynią jerzyki i kukułki wybierając przełom
sierpnia i września na termin swojej wyprawy. Ptaki z naszej
ojczyzny wypędza nie tyle niska temperatura, ile brak pożywienia
pod pokrywą śniegu.
Począwszy od sierpnia aż po
listopad opuszczają nas żurawie,
skowronki,
szpaki,
gawrony,
szczygły, zięby i inne, czyli zamiera
ptasi świergot w lasach i na łące.
Rekompensatą jest pojawienie się
ptaków przybywających do nas z
dalekiej północy, gdzie zimy są
jeszcze
bardziej
mroźne
i
dokuczliwe. Tak więc na tle
zimowego
krajobrazu
można
zauważyć sowy śnieżne, myszołowy
włochate, jemiołuszki, czeczotki,
gile, niektóre kaczki i gęsi, a także kormorany. Odwiedzają nas
wtedy licznie „przyjezdne” stada gawronów, kawek, wron czy sójek.
Wszystko to sprawia dużą różnorodność i zmienność w świecie
awifauny. A my i tak tęsknimy za polskimi bocianem, jaskółką
i szpakiem.
Wrócą wraz z wiosną by dodać nam nowych sił i energii.
opracowała: Aneta Porębska
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Ciekawostki
Z raportu brytyjskiego urzędu
nadzorującego media wynika, że
Brytyjczycy więcej czasu spędzają
przed komputerami lub ze smart fonami
w ręku, niż na nocnym odpoczynku.
Brytyjczycy codziennie używają
mediów elektronicznych przez 8 godzin
41 minut. Czasami wykonują dwie lub
trzy czynności jednoczenie. Gdyby
wziąć to po uwagę, bawią się gadżetami przez 11 godzin i 41 minut. To o
znacznie więcej niż średnia snu, która wynosi 8 godzin i 21 minut.
Ścieżki rowerowe i bus pasy przechodzą do lamusa - w Chinach
powstały pierwsze chodniki dla miłośników smart fonów. Uzależnieni
od
telefonów
komórkowych
mieszkańcy, mogą już nie odrywać
wzroku od swoich ukochanych
urządzeń. Wystarczy kierować się po
chodniku oznaczonym symbolem
telefonu komórkowego.
Technika zaskakuje nas codziennie.
Dzisiaj za pomocą telefonu możemy
już zrobić praktycznie wszystko. Nawet po prostu przygotowywać
popcorn. Układamy 4 telefony koło ziarenek i
czekamy aż powstanie popcorn! 
Coca-cola została wynaleziona przez
J. S. Pembertona, aptekarza z Atlanty, w 1886 roku
i docelowo miała służyć jako środek medyczny i
był to jego drugi napój na bazie ekstraktu z liści
kokainy i orzechów koli. Gdyby nie barwniki Cola miałaby zielony kolor. Oprócz powszechnej
wiedzy na temat tego, że służy jako odrdzewiacz i
świetnie czyści się nią srebro - w kilku stanach
USA oddziały drogówki posiadają po 2 galony
Coca-Coli. Po wypadkach, szybko zmywa krew z
jezdni.
Źródło: www.bezużyteczna.pl
opracowała: Sylwia Gądek
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POEZJA
Bolesław Leśmian

Słychać go było, jak po młodym życie
Biegł coraz śpieszniej - ciepły deszcz majowy,
Zbryzgany słońcem, co przez obłok płowy
Wzdłuż mu kropliste rozwidniało nicie.
Pyląc, uderzył w piach drogi spróchniały,
Poszperał w krzaku, co lśniąc się kołysze,
Strącił liść z wierzby, przyciemnił głaz biały
I ustał, w nagłą zasłuchany ciszę.
Teraz mu patrzeć, jak wierzchem obłoku
Tęcza, bezmiary objąwszy, rozkwita,
Poprzerywana i niecałkowita,
Jakby się śniła zmrużonemu oku.
Aż luźne znikąd jednocząc migoty,
Nagłą zawisa ponad światem bramą,
By ci przypomnieć, że zawsze tak samo
Trwasz w każdym miejscu u wnijścia tęsknoty.
By ci przypomnieć, żeś z duszą, snem zżartą,
Wpatrzony w bezmiar, wsłuchany w swe dreszcze,
Wszedł do tych światów przez bramę rozwartą,
Co się za tobą nie zamknęła jeszcze.
Notka o autorze: dawniej Bolesław Lesman (22.01.1877r.-05.11.1937r) –
polski poeta pochodzenia żydowskiego, tworzący w kresie dwudziestolecia
międzywojennego. Siostrzeniec poety Antoniego Langego, któremu
zawdzięcza spolszczoną formę swojego nazwiska.
opracowała: Klaudia Janiszewska
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Szkoła bierze udział w konkursie "Odblaskowa Szkoła"
Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe
oraz promowanie bezpiecznych zachowań na drodze.
Przystępując do konkursu podejmujemy następujące zadania:









wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe,
zorganizowanie konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym,
zorganizowanie spotkania uczniów naszej szkoły z policjantem na
temat bezpiecznego poruszania się po drogach,
zorganizowanie spotkania rodziców z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zorganizowanie dyżurów na drodze przed szkołą przed rozpoczęcia
zajęć,
przeprowadzenie w klasach lekcji o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach,
rewia mody – najefektowniejsze ubranie z wykorzystaniem elementów odblaskowych,
promocja idei konkursu „Odblaskowa szkoła” poprzez:
a. wykonanie gazetek ściennych na temat bezpieczeństwa na drodze
b. umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
c. zamieszczenie informacji w mediach lokalnych.

Realizacja założeń konkursu odbędzie się we wrześniu i październiku 2014r.
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
1
2
3
4
5
6
1. Drzewo o czerwonych owocach (nie do jedzenia). Ludzie robią z nich np.
naszyjniki.
2. Zwierze z kolcami.
3. Imię autora wiersza „Tęcza”.
4. Warzywo o barwie pomarańczowej, dekorujemy nim dom wycinając różne
wzorki w Halloween.
5. Opadają z drzew na jesień.
6. Miesiąc rozpoczynający rok szkolny.
opracowała: Klaudia Janiszewska

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

hasło: PATRON
Nagrody wylosowali:
nagrody główne: Tarka Cezary 0B, Stobierska Hania I SP, Szlag Wioletta V SP,
Luksa Izabela III G(zeszyt + dwa długopisy)
nagrody pocieszenia: Sierotowicz Madzia 0B, Tarka Norbert I SP, Ruchała
Gabriel VI SP, Porębska Aneta II G, p. Kolat Marta (długopis)

KUPON
…………………………..
Hasło
………………………..
imię i nazwisko, klasa
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Na zwycięzców czekają nagrody.
Kupony prosimy dostarczać do
Patrycji Janiszewskiej
z klasy III gimnazjum do
31 października 2014 roku
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