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Witajcie uczniowie!!
Po dwutygodniowych feriach wracamy do szkoły wypoczęci
i pełni zapału do dalszej nauki... W końcu do wakacji zostało
tylko pięć miesięcy!  Życzymy Wszystkim, aby to drugie
półrocze okazało się jeszcze lepsze niż pierwsze i aby oceny
były jak najwyższe.
Tak więc do dzieła 
Luty jest ostatnim
miesiącem
zimy.
Obchodzimy w tym
czasie
święto
zakochanych, czyli
Walentynki. Możecie
o tym przeczytać na
dalszych
stronach
naszego
pisemka.
Życzymy
miłej
lektury
Redakcja

Redakcja:
Redaktor naczelny:

Marcisz Patrycja III G

Współredaktorzy:

Bieniek Magdalena III G, Bugara Elżbieta III G, Adamczyk
Ewelina II G, Michalik Małgorzata II G, Gądek Natalia II G, Janiszewski
Dominik II G, Marcisz Paulina VI SP, Klaudia Strojny V SP, Klaudia Bugara V SP,
Dawid Kmak V SP, Alicja Sierotowicz I G
Ilustratorzy:

Fornagiel Kinga III G, Szczurek Wojciech III G

Opiekun: P. Beata Kawik

GAZETKĘ SPRZEDAJĄ:
Adamczyk Kamila I G,
Hatlaś Klaudia II G

2

KALENDARIUM
1.02.1925 - Polskie Radio nadało pierwszą, próbną audycję.
Ze studia przy ulicy Narbutta popłynęły słowa: "Tu pierwsza
stacja nadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego
w Warszawie, fala 385 metrów".
3.02.1958 - Podpisanie w Hadze unii gospodarczej miedzy
Belgią, Holandią i Luksemburgiem. Utworzenie Beneluxu.
12.02.1912 - W Chinach obalono mandżurską dynastię
Cing i proklamowano republikę.
17.02.1972 - Ukazał się pierwszy
numer
tygodnika
społecznoliterackiego "Literatura", od 1981
wydawanego
jako
miesięcznik.
20.02.1962
- Stany
Zjednoczone
wystrzeliły
na
orbitę
okołoziemską pierwszy statek kosmiczny
"Mercury 6" z astronautą Johnem Glennem
na pokładzie.
23.02.1961
- Wojska amerykańskie rozpoczynają
największą ofensywę podczas wojny wietnamskiej, w pobliżu
granicy z Kambodżą.
25.02.1837 - Thomas Davenport opatentowuje pierwszy
silnik elektryczny
27.02.1971 - W Nowym Jorku ukazał się pierwszy numer
emigracyjnego "Nowego Dziennika Polskiego".
opr. Małgorzata Michalik
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Walentynki
WALENTYNKIto
święto
zakochanych, które obchodzone jest
14 lutego.
Nazwa
„Walentynki”
pochodzi od imienia św. Walentego,
patrona zakochanych. Obecnie Dzień
Świętego Walentego obchodzony jest na
całym świecie jako święto miłości. Tego
dnia
wysyłamy
sobie
kartkę
z wierszykiem
bądź
wyznaniem
miłosnym albo też obdarowujemy się
prezencikami. Oto kilka przykładowych wierszyków, jakie można wysłać
ukochanej osobie:
Ten skromny widoczek,
Dla pięknych Twych oczek.
Na Świętego Walentego,
W dniu zakochanego.
Czytając pomyśl choć przez chwilę,
Że ten co wysyła.
Wspomina i kocha Cię mile.

W ten dzień sławny, w dzień miłości,
Racz w mym sercu dziś zagościć,
Bo ja wyznać Tobie chcę,
Że tak mocno kocham Cię.
Może kiedyś w mych ramionach,
Może kiedyś, w któryś dzień,
Zauważysz moją miłość
I pokochasz także mnie.

Każdy gwiazdkę ma na niebie.
Dla każdego gwiazdka lśni.
Ja wybrałam właśnie Ciebie,
moją gwiazdką jesteś Ty!
Na Św. Walentego,
me serduszko lgnie do Twego,
Szepce cicho i kusząco,
abyś kochał mnie gorąco.

opr. Patrycja Marcisz
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Z ŻYCIA SZKOŁY
08
stycznia
klasa
VI szkoły
podstawowej
wybrała się na lodowisko
do Nowego Sącza. Było
mnóstwo
śmiechu
i zabawy, ale nie obyło się
oczywiście
bez
kilku
upadków. Po zakończonej
jeździe uczniowie pojechali
do McDonalda.
19
stycznia
chętni
uczniowie z klas IV-VI
szkoły podstawowej i I-III
gimnazjum wybrali się na lodowisko do Nowego Sącza.
Wyjazd odbył się w ramach programu „Trzymaj Formę”,
który jest po raz kolejny realizowany w naszej szkole. Wszyscy
uczniowie lubią spędzać aktywnie swój wolny czas, dlatego
byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, mimo kilku upadków… 
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01.02.10 została zorganizowana zabawa choinkowa.
Udział w imprezie wzięły wszystkie klasy szkoły
podstawowej i gimnazjum, ale w różnych godzinach. Na
zabawie nie obyło się oczywiście bez konkursów, np. na
taniec z balonem albo najładniejszy taniec. W ramach
programu „Trzymaj formę!” nagrodami były oczywiście
… zdrowe owoce! Sponsorem nagród był nasz miesięcznik
„Echo Szkoły”.
opr. Patrycja
Marcisz
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Starsi uczniowie „TRZYMAJĄ FORMĘ”
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Niecodzienne lekcje w klasie IV SP i II G
W styczniu 2010 roku uczniowie klasy czwartej przygotowali
inscenizację wiersza „Kwoka”, a gimnazjaliści przeprowadzali
wywiady z Nieśmiertelnymi.
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29 stycznia
w naszej szkole
zorganizowany
został

Dzień
Seniora,
na który
zaproszeni
zostali babcie
i dziadkowie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą. Potem uczniowie
starszych klas zaprezentowali jasełka, a uczniowie zerówki
zaśpiewali piosenkę dla seniorów. Specjalne życzenia do
zaproszonych seniorów skierował nie tylko dyrektor szkoły, ale
również obecny na uroczystości wójt gminy Korzenna – pan
Leszek Skowron. Po występach dziadkowie i babcie zostali
zaproszeni na poczęstunek, a następnie na tańce… Wszyscy
goście świetnie się bawili.
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Wywiady…z dostojnymi Seniorami
Tym razem udało nam się przeprowadzić krótkie wywiady
z babciami i dziadkami, którzy przyszli do naszej szkoły na
Dzień Seniora. Zadaliśmy im kilka pytań związanych z tą
uroczystością. Oto co odpowiedzieli.

Teresa Kociołek
Dlaczego przyszła Pani na dzisiejszą
uroczystość?
Ponieważ jestem babcią. W tej szkole mam
wnuczkę i wnuczka….
Co najbardziej podobało się Pani w występie
uczniów?
Wszystko było bardzo pięknie….
Czy dawniej obchodzono dzień babci i dziadka?
Raczej nie, dawniej nie obchodzono tego typu uroczystości.
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Halina Kożuch
Dlaczego przyszła Pani na dzisiejszą
uroczystość?
Ponieważ w tej szkole jest przyjemna
atmosfera i bardzo miły pan dyrektor…;)
Co najbardziej podobało się Pani
w występie uczniów?
Najbardziej podobał mi się występ
maluchów z zerówki.
Czy dawniej obchodzono dzień babci
i dziadka?
Obchodzono dzień babci, ale może nie
tak uroczyście jak teraz. Teraz jest
huczniej i na pewno milej ;)

Jan Kociołek
Dlaczego przyszedł Pan na
dzisiejszą uroczystość?
Lubię takie spotkania. Człowiek
troszkę powspomina kolegów.
Zobaczymy się, porozmawiamy
troszkę i wesoło spędzimy czas.
Co najbardziej podobało się
Panu w występie uczniów?
Wszystko było bardzo fajne.
Czy dawniej obchodzono dzień
babci i dziadka?
Nie, nie przypominam sobie.
Może dawniej, ale nie w taki
sposób
jak
w dzisiejszych
czasach.
Przeważnie
tylko
w domu, skromnie, ale nie robiono takich uroczystości.
Jak wspomina Pan swoich dziadków?
Niewiele ich pamiętam, ponieważ zmarli, gdy miałem 5 lat.
Dlaczego powinniśmy szanować naszych seniorów?
Każdy dożyje do tego wieku. A taki człowiek potrzebuje uczucia,
świadomości, że jest komuś potrzebny.
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Wiesława Bugara
Dlaczego przyszła Pani na
dzisiejszą uroczystość?
Chciałam
się
spotkać
z rówieśnikami, porozmawiać. Poza
tym wnuki są w szkole no i prosiły
babcie i dziadków, żeby przyszły.
Co najbardziej podobało się Pani
w występie uczniów?
Były bardzo ładne jasełka i uroczy
występ dzieci z przedszkola.
Czy sądzi Pani, że obchodzona
dziś uroczystość
jest nam
potrzebna?
Jest nam potrzebna, nawet bardzo,
ponieważ możemy się spotkać,
porozmawiać i uczestniczyć w tej uroczystości.

Gerard Król
Dlaczego przyszedł Pan na dzisiejszą
uroczystość?
Jak mnie zaprosili, no to przyszedłem, He
He ;)
Co najbardziej podobało się Panu
w występie uczniów?
Występy wszystkich uczniów, śpiewanie
kolęd.
Czy dawniej obchodzono dzień babci
i dziadka?
Nie, nie było.
Dlaczego
powinniśmy
szanować
naszych seniorów?
Powiedzmy tak: Dzieci ojców szanują, bo to o to chodzi nie? no to
i dziadka. Jak zrobili takie święto dziadka i babci no to..
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Jacek
Fornagiel

Dlaczego przyszedł Pan na dzisiejszą uroczystość?
No bo jestem już seniorem ;)
Co najbardziej podobało się Panu w występie uczniów?
No na pewno te maluchy świetnie dziś zagrały, ale ty żeś też pięknie
śpiewał, tak, że trzeba powiedzieć, że talent niezły z ciebie.
Czy dawniej obchodzono dzień babci i dziadka?
No, na pewno obchodzono, ale na pewno nie tak, jak teraz, gdzie się jednak
wszyscy spotykają, w gronie znajomych, na terenie szkoły. Jest to
przyjemne na pewno dla wszystkich.
Jak wspomina Pan swoich dziadków?
Bardzo miło. Bardzo życzliwi, zawsze umieli przytulić i będę się starał też
swojego wnuka i inne wnuki tak samo przytulać i dbać o nie tak, jak moi
dziadkowie o mnie.
Czy sądzi Pan, że obchodzona dziś uroczystość jest nam potrzebna?
Bardzo, z resztą w ogóle powinno być więcej takich uroczystości, spotkań
typowo właśnie w takich gronach, czy starszych czy też młodszych osób,
żeby właśnie się integrować, spotykać i bawić się.
Dlaczego powinniśmy szanować naszych seniorów?
Wszystkich powinniśmy szanować. Nie tylko seniorów, ale ich
w szczególności bo to oni dają tym właśnie małym pociechom najwięcej
życzliwości i ciepła.

Wywiady przeprowadził Dominik Janiszewski
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POEZJA
Maria Konopnicka - "Preludium"
Nie kocham jeszcze, a już mi jest drogi,
Nie kocham jeszcze, a już drżę i płonę
I duszę pełną o niego mam trwogi
I myśli moje już tam, w jego progi
Lecą stęsknione...
I ponad dachem jego się trzepocą
Miesięczną nocą...
Nie kocham jeszcze, a ranki już moje
O snach mych dziwnie wstają zadumane,
Już chodzą za mną jakieś niepokoje,
Już czegoś pragnę i czegoś się boję
W noce niespane...
I już na ustach noszę ślad płomienia
Jego imienia.
Nie kocham jeszcze, a już mi się zdaje,
Że nam gdzieś lecieć, rozpłynąć się trzeba,
W jakieś czarowne dziedziny i kraje...
Już mi się marzą słowicze wyraje
Do tego nieba,
Które gdzieś czeka, aż nas ukołysze
W błękitną ciszę.

Maria Stanisława Konopnicka
z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa,
Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842
w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we
Lwowie) – polska poetka i nowelistka,
krytyk literacki, publicystka, tłumaczka
i działaczka na rzecz praw kobiet.
opr. Małgorzata Michalik
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH
I ROŚLINACH
- Mleko z... drzewa
W Ameryce Środkowej rośnie drzewo – mlekowiec właściwy, zwany popularnie krowim
lub mlecznym drzewem. To duże, wiecznie zielone drzewo, dostarcza soku, który pod
względem składu chemicznego, wyglądu i zapachu jest zbliżony do krowigo mleka. Płyn
zbiera się do szerokich naczyń z naciętej kory pnia, rozcieńcza wodą i odcedza.

- Kwiat najpiękniejszy na świecie…
Na Jamajce, Kubie i Haiti, a także we wschodniej
części Meksyku rośnie kaktus – cereus wielokwiatowy.
Jego kwiaty są zaliczane do najpiękniejszych na
świecie. Pąk kwiatowy cereusa nigdy nie otwiera się
w ciągu dnia. Jest to kwiat, który podziwiać można
tylko w nocy.

-Najstarsze i najwyższe drzewo
Najstarszym rosnącym drzewem jest sosna sędziwa, zwana Matuzalem, która ma aż
4738 lat! Została znaleziona w Górach Białych w Kalifornii (USA). Natomiast
najwyższym drzewem świata jest eukaliptus australijski, którego przeciętna wysokość
wynosi 50 m. Najwyższy okaz tego drzewa miał ok. 133 m wysokości.

- Chleb rosnący na drzewie
Na Pacyfiku istnieją wyspy, gdzie „chleb rośnie na
drzewach”. Chodzi o chlebowiec właściwy, zwany
drzewem chlebowym. Jego owoce są podstawowym
pożywieniem ludności Polinezji i Malezji. Niedojrzałe
owoce zawierają więcej skrobi niż ziemniaki, a po
upieczeniu mają smak chleba i w tej postaci są
spożywana na Tahiti. Na Wyspach Hawajskich
spożywa się dojrzałe owoce po ugotowaniu, przypominające smakiem słodkie ziemniaki.
opr. Magdalena Bieniek
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CZY WIESZ, ŻE … ?
Charlie Chaplin zajął kiedyś 3 miejsce
w konkursie na jego własny sobowtór?
Na Florydzie każda nie zamężna skacząca na
spadochronie w niedzielę może trafić za to do
więzienia?
Dziób pelikana
pojemności?

ma

ponad

10

litrów

Jan obchodzi imieniny 99 razy w roku?
W japońskim metrze uruchomiono system
mierzący uśmiechy pracowników?
Bierzesz oddech mniej więcej 10 milionów razy rocznie?
Nepal jest jedynym krajem, który nie ma
prostokątnej flagi?

Basen w Algarrobo ma powierzchnie
8h? (15 boisk futbolowych)
Jako jedyna rasa psa, czauczau, ma niebieski język?

opr. Paulina Marcisz
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WARTO PRZECZYTAĆ!
„W stylu Valentine”
autor: Trigiani Adriana
Ta książka opowiada o warsztacie
robiącym eleganckie ślubne pantofelki, a
teraz znajdującym się na krawędzi
bankructwa. Zadaniem Valentine jest
wprowadzenie staroświeckiego rękodzieła
w dwudziesty pierwszy wiek i uratowanie
firmy. Jedzie razem z babcią do Włoch, by
tam nauczyć się nowych technik i znaleźć
wyjątkowe materiały na zrobienie wspaniałych butów, dzięki
którym zdoła pokonać rywali. W Toskanii, Neapolu i na Capri
poznaje rodzinną tajemnicę, a równocześnie odkrywa w sobie
artystkę.

„Białe kociątko”
autor: Anna Matusiak
Książeczka dla dzieci, która opowiada
o przygodach ślicznego, białego kotka
z czarnym ogonkiem, który zgubił się na
łące. Czy mama białego kociątka usłyszy
jego żałosne wołanie...? Czy kotek wróci do
domu? Przeczytaj!!
opr. Natalia Gądek
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MUZYKA
Britney
Spears- 3
1, 2, 3 Not only
you and me
Got one eighty
degrees
And I'm caught in
between
Countin'
1, 2, 3 Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'
Babe, pick a night
To come out and play
If it's alright
What do you say?
Merrier the more
Triple fun that way
Twister on the floor
What do you say?
Are - you in
Livin' in sin is the new thing
(yeah)
Are - you in
I am countin'!
opr. Elżbieta Bugara
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HUMR
Myśliwy wpadł do niedźwiedziej jaskini. Rozgląda się pusto, tylko pośrodku jaskini siedzi na nocniku mały
niedźwiadek.
- Tata w domu? - zapytał myśliwy lękliwie.
- Nie.
- A mama - w domu?
- Też nie.
- No to szczeniaku po tobie! - mruknął złowieszczo
myśliwy, ściągając fuzję z ramienia.
- BAAAAAABCIAAAAAAAA!!!
Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce. Mija pierwszy
dzień i nic. Mija drugi i też nic. To samo trzeciego
dnia. Czwartego dnia jeden z leniwców powoli ruszył
głową. Na to drugi:
- Stefan, aleś ty nerwowy!
Idzie żółw do restauracji i mówi:
- Poproszę szklankę wody.
Kelner odpowiada:
- Proszę.
Żółw przychodzi ponownie i mówi:
- Poproszę szklankę wody.
Kelner odpowiada:
- Proszę.
Żółw przychodzi ponownie i mówi:
- Poproszę szklankę wody.
Kelner odpowiada:
- A co panu tak woda potrzebna?
Żółw odpowiada:
- My tu gadu-gadu, a tam mi się dom pali.

HUMR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
Nauczycielka puszczała nam płyty, które szły z żołnierzami do
boju.
Karaluchy mają brzydka nazwę, ale są to zwierzęta domowe.
Wczoraj w naszej klasie lekarz badał dzieci chore na
higienę.
W piłkę nożną, jak nazwa wskazuje, gra się nogami i głową.
Gryzoń to zwierzę, które ogryza co tylko może, np. jabłka,
zostawiając ogryzki.
Wodospad jest to urządzenie, które doprowadza wodę do mieszkań.
opr. Ewelina Adamczyk
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WYKREŚLANKA Z NAGRODAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Z diagramu należy wykreślić podane wyrazy. Znajdują się one w
rzędach poziomych i pionowych. Pozostałe litery, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.

UWAGA!!!

UWAGA!!!

UWAGA!!!

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.
Na
zwycięzców
czekają
nagrody. Kupony prosimy
dostarczać
do
Patrycji
Marcisz
z
klasy
III
gimnazjum
do
26
lutego 2010 r.

KUPON
…………………………..
Hasło
…………………………..
imię i nazwisko, klasa

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego numeru:
hasło: FERIE
Nagrody wylosowali:
- nagrody główne: Ogorzałek Karolina III SP, Pogwizd Paweł VI SP, Adamczyk
Kamila I G (zestaw: długopis i ołówek)
nagrody pocieszenia: Bugara Izabela 0 SP, Michalik Damian IV SP, Kożuch
Marcin I G, pani Zofia Michalik (linijka).

Zwycięzcom gratulujemy.
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