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O czym przeczytacie 
w tym numerze?

W kolejnym numerze
"KONARA"...

Redakcja KONARA 
w nowej odsłonie!

Proszę wstać. Sąd idzie!
Spotkanie z Panią Sędzią 

Anną Marią Wesołowską

Jak co roku naszą szkolną
Redakcję zasilają nowi

uczniowie. Bardzo się z tego
cieszymy i każdemu

życzymy samych
dziennikarskich sukcesów!
Kto będzie tworzył Konara
przez najbliższe miesiące?

O tym przeczytacie 
na str. 4.

.

Dnia 22 września 2014
roku odbyło się spotkanie
dla klas VI z terenu naszej
gminy z Panią Sędzią -
Anną Marią Wesołowską.
Przebiegało ono w
Gimnazjum im. Oskara
kolberga Modlnicy na sali
gimnastycznej. 

Pani Sędzia Anna Maria
Wesołowska zechciała
opowiedzieć nam często
spotykane przykłady
niebezpiecznych zachowań
, z którymi możemy się
spotkać zarówno w świecie
realnym, jak i wirtualnym.
Przykłady - z życia wzięte -
były jednocześnie
pretekstem do rozmowy i
przestrogą dla każdego.

Uczniów bardzo
zainteresował ten temat i z
zaciekawieniem słuchali
szczególnie propozycji i
sposobów, jak wybrnąć z
trudnej sytuacji lub też jak
nie dopuścić, żeby się w
niej w ogóle znaleźć. Gość
uświadamiał młodzież, że
najlepiej szukać pomocy u
osób zaufanych, m.in.
rodziców, nauczycieli, czy
przyjaciół. Ponadto Pani
Sędzia szczegółowo
przedstawiła zagadnienie
winy i kary oraz tłumaczyła,
że za każde działanie
ponosimy odpowiednie
konsekwencje. Młodzież
zadawała mnóstwo pytań
związanych z
bezpieczeństwem w
Internecie. Pani Sędzia

wyczerpująco na każde
odpowiadała. Ciekawym
punktem spotkania była
możliwość założenia stroju
Pani Sędzi, niestety bez
ciężkiego naszyjnika.
Okazało się, że Sędzia
może go założyć tylko
wtedy, gdy prowadzi
rozprawę w sądzie. Na
koniec każda klasa miała
okazję zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z
gościem. 

Dla wszystkich spotkanie
było czymś wyjątkowym,
można powiedzieć, że
była to prawdziwa lekcja
życia! 

tekst: Monika 
Galon

Wybudowaliśmy "Zielony
dom..." - ostatnie

spotkanie z projektem.

Program Kulthurra! 
w naszej szkole!

Finał "Odblaskowej
szkoły" oraz akcji

"Bezpieczne szelki"

Chcemy być
dziennikarzami - o nowej

Redakcji "Konara"

A  może poetą być...? - 
o spotkaniu z p. Pawłem

Kękusiem na Rajskiej

Z cyklu: "Uwierz w to" 
- Co nam daje czytanie?

Uroczyście ślubujemy! 
- pasowanie na Ucznia

Klasy Pierwszej!

Jak świętowaliśmy
Dzień Edukacji

Narodowej?

Warsztaty fotograficzne 
z Kulthurrą w tle!

Podróż do Solilandii -
wspomnienia
Pierwszaka.

Wypoczywaj zdrowo 
i ciekawie!

Z cyklu: "Uwierz w to".
Co nam daje sport?

.
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Wybudowaliśmy "Zielony dom..."!
                                      - nasze ostatnie spotkanie z projektem!

W tym roku startujemy kulthurralnie!

2 października w
Prądniku
Korzkiewskim w
ramach projektu
„Zielony Dom”
odbyły się warsztaty
dla gimnazjalistów w
domku
wybudowanym z
naturalnych
surowców: gliny i
słomy. 
W ubiegłym roku
szkolnym obecni
piątoklasiści wzięli
udział w projekcie
edukacyjnym

pt. „Zielony Dom, czyli
o architekturze
inaczej”. Warsztaty
twórcze prowadziła
pani architekt
Małgorzata Gniadek –
Drozd. Podczas
cotygodniowych
spotkań najpierw
zdobyliśmy wiedzę
o tradycyjnej wiejskiej
architekturze i
surowcach
naturalnych, z których
powstają ekologiczne
domy. Potem
przyszedł czas na

zajęcia praktyczne z
projektowania. Każdy
z uczestników projektu
miał za zadanie
wykonanie domu z
kartonu. Następnie
stworzyliśmy z nich
całe miasteczko z
wyznaczonymi
ulicami, terenami
zielonymi. Powoli
stawaliśmy się małymi
architektami.Kolejnym
etapem projektu było
zbudowanie modeli
domów, wykorzystując
jako materiał 

budowlany drewno i
glinę. 
Wszystkie zdobyte
wiadomości i
umiejętności mogliśmy
wykorzystać w
praktyce podczas
pomocy przy budowie
domku na działce
podarowanej przez
gminę Wielka Wieś w
Prądniku
Korzkiewskim. Stanął
na niej niewielki

budynek ze słomy,
gliny i drewna.
Rezultaty naszej pracy
zobaczyli zaproszeni
do Prądnika uczniowie
Gimnazjum im.
ks.Jana
Twardowskiego z
Białego Kościoła.
Przygotowaliśmy dla
nich warsztaty
poświęcone
ekologicznemu
budownictwu.

Sadząc po reakcji
naszych starszych
kolegów, zajęcia się
podobały.
Projekt edukacyjny
udało się zrealizować
dzięki pomocy pani
dyrektor Marty
Stochalskiej - Budzyn,
Fundacji Wypart,
nauczycieli oraz
rodziców.

tekst: Krzysztof
Wiącek

AH

Nasza szkoła
wygrała eliminacje
do ogólnopolskiego
programu
„Kulthurra! Zajęcia
artystyczne
w szkole”
realizowanego przez
Centrum Edukacji
Obywatelskiej i
znalazła się w gronie
10 szkół z całej
Polski!
Od października
uczniowie

będą realizować
projekt „Z wizytą
w dawnej Wielkiej Wsi
– podróż w czasie
z Klubem Seniora”,
którego początkiem
będą warsztaty
fotograficzne
poprowadzone przez
animatora kultury.

Co jest celem
projektu?

Przeżycie na nowo
historii miejscowości
Wielka Wieś, poznanie

jej zwyczajów, tradycji
oraz mieszkańców,
którzy aktywnie
działają na rzecz
lokalnej społeczności. 
Mamy nadzieję, że
twórcze warsztaty
skłonią naszą szkolną
młodzież do refleksji
na temat ich "Małej
Ojczyzny" i sprawią,
że będą brać czynny
udział w jej tworzeniu!

Zielony dom w Prądniku Korzkiewskim
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24 września klasy
pierwsze
uczestniczyły
w warsztatach
dotyczących
bezpieczeństwa na
drodze w ramach
projektu "Bezpieczne
szelki".

Zajęcia rozpoczęły się
od pogadanki z panią
policjant. Najmłodsi
dowiedzieli się, jak
należy poruszać

się po jezdni bez
chodnika oraz jak
prawidłowo przejść na
drugą stronę ulicy.
Zdobytą wiedzę
uczniowie mieli okazję
wykorzystać podczas
zabaw ruchowych.
Ciekawym punktem
zajęć były
zaaranżowane scenki
przedstawiające
wypadek na jezdni.
Dzięki nim uczniowie

uczyli się
prawidłowych
zachowań oraz
właściwej reakcji
w przypadku
niebezpiecznego dla
życia zdarzenia, a
także przypomnieli
sobie numery
alarmowe. Na
zakończenie zajęć
pierwszoklasiści
zostali nagrodzeni
odblaskowymi
upominkami!

AH

BEZPIECZNE "SHELL-KI"...
                           ... dla najmłodszych!

Jak co roku nasza
szkoła zgłosiła się
do kolejnej edycji
małopolskiego
konkursu
„Odblaskowa
szkoła”, dzięki
któremu promujemy
ideę wyposażenia
uczniów w elementy
odblaskowe.

W ramach konkursu
zorganizowano w
naszej szkole wiele
działań, m.in
"Odblaskowe
sprzątanie świata".
Dbanie o środowisko
połączyliśmy z
dbaniem o własne
bezpieczeństwo, stąd
każdy uczeń podczas

sprzątania terenu
wokół szkoły był
zaopatrzony
w odblaskową
kamizelkę. Aktywna
postawa
uczniów udowodniła
 i pokazała, że zależy
nam nie tylko na
czystym otoczeniu,
ale na własnym

zdrowiu! W ramach
konkursu odbył się
także próbny
odblaskowy alarm
przeciwpożarowy,
a jednocześnie
odblaskowe spotkanie
ze strażakiem. Cała
akcja odbyła się w
trosce o poprawę
bezpieczeństwa

wszystkich uczniów,
nauczycieli oraz
pracowników.
Szybko i sprawnie
przeprowadzona akcja
pokazała, że w takich
chwilach należy
zachować spokój i nie
wpadać w panikę.
Wszystkie odblaskowe
działania znalazły swój
finał 8 października.
Międzyszkolne
podsumowanie akcji
przybrało ciekawą
formę konkursów i
turniejów.
Cała zabawa zaczęła
się od prelekcji pani
policjantki, która
przypomniała nam
zasady bezpiecznego
poruszania się po
drogach. Zwróciła
uwagę na obowiązek
korzystania przez nas
z elementów
odblaskowych.
Potem swój program
poświęcony tematyce
spotkania
zaprezentowały
publiczności
przedszkolaki oraz
dzieciaki ze świetlicy.
Wierszyki i piosenki
przypominały nam
konieczność dbania o
własne zdrowie.

Następnie przyszedł
czas na sprawdzenie
teorii w praktyce.
Zespoły z klas 1-6
zmagały się
z zadaniami
związanymi z
zasadami ruchu
drogowego.
Atrakcją odblaskowej
imprezy stała się
prezentacja
odblaskowych
kapeluszy oraz pokaz
umiejętności jazdy na
rolkach, deskorolce
oraz rowerze. Tu nie
zabrakło krótkich zajęć
z udzielania pierwszej
pomocy.
Na koniec
połączyliśmy
bezpieczeństwo z
aktywnym
wypoczynkiem,
rozgrywając mecz piłki
nożnej: nauczyciele
kontra rodzice. Ci
ostatni wykazali się
sporymi
umiejętnościami
piłkarskimi i z dużą
przewagą wygrali z
nauczycielami. 
Wiadomym jednak jest,
że nie o rywalizację tu
idzie, ale o dobrą i
bezpieczną zabawę!

tekst: Natalia
Maciejczyk

W  n a s z e j
ODBLASKOWEJ SZKOLE!

Klasa I na warsztatach "Bezpieczne szelki"
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A może poetą być...? 
Spotkanie na Rajskiej!

Skład naszej redakcji
ciągle się zmienia, tak
jak sama gazetka. W
czerwcu
dziękowałyśmy
koleżankom z klasy
szóstej Aleksandrze
Wolińskiej i Magdalenie
Kowalskiej za
dwuletnią współpracę.
A dziś przedstawiamy
nowych dziennikarzy,
którzy przystępują do
pracy z zapałem.
Obiecujemy śledzić
ważne wydarzenia
dziejące się w szkole
oraz w gminie i was o
nich informować.
Redaktorem
naczelnym została
Monika Galon z klasy
VI, mająca prawie
trzyletni staż

w gazetce. Zastępcą
redaktora jest Julia Pac
z klasy V, która jest z
nami drugi rok. Natalia
Maciejczyk sprawuje
odpowiedzialną funkcję
sekretarza „Konara”.
Dwuletni staż ma też
Amelia Gajewska.
  Do naszej paczki w
tym roku dołączyły
nowe osoby: Natalia
Maciejczyk, Amelia
Litewka oraz panowie:
Maciek Rybicki, Dawid
Nabagło, Mateusz
Krokosz oraz
Krzysztof Wiacek.
Wspólnie tworzą silną
grupę piątoklasistów.
Będą pisać o
wydarzeniach
sportowych, ciekawych
książkach 

oraz filmach. Miło nam
powitać w gronie
trzecioklasistki: Milenę
Terentiew, Aleksandrę
Wojtal oraz Julię
Marynko.
Dobrymi duchami
„Konara” są nasze
opiekunki panie:
Magdalena Zięcina
oraz Agnieszka 

Habina.
Mamy nadzieję
Drodzy Czytelnicy, że
jesteście wypoczęci i
gotowi do dalszej
pracy. Podobnie jak
my! Bo przecież
uczymy się nie dla
szkoły, nauczycieli,
rodziny, czy przyjaciół,
tylko dla siebie. 

Życzymy Wam,aby
ten rok był dla Was
wspaniałą przygodą
pełną nowej wiedzy i
doświadczeń,
zakończonych
sukcesami.

tekst: Julia Pac,
Amelia Gajewska

... bo przecież uczymy się nie dla
szkoły, rodziny, nauczycieli czy

przyjaciół. 
Uczymy się dla SIEBIE!...
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Chcemy być dziennikarzami!
- słów parę o nowej Redakcji "Konara"

We wtorek
pojechaliśmy do
Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w
Krakowie.
Uczestniczyliśmy w
spotkaniu z pisarzem
Pawłem Kękusiem.
Jest niepełnosprawny i
porusza się na wózku.
Opowiadał nam o tym,
jak zaczynał pisać. On
wymyślał wiersze i
mówił swojej mamie,
która je zapisywała.
Mieliśmy tez możliwoś
ć wysłuchać utworów
poety czytanych

przez panią  Karolinę
Babik oraz pana 
Piotra Wojdyło.
Wiersze pana Pawła
bardzo mi się
podobały, bo są
pogodne i czasami
śmieszne.
Ponadto mieliśmy
okazję zwiedzić jeden
z działów biblioteki,
gromadzący książki
dla dzieci i młodzieży.
To był ciekawy i pełen
wrażeń dzień.

tekst: Milena 
Terentiew

23 września
w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej
uczniowie klasy
drugiej i trzeciej mieli
okazję poznać pana

Pawła Kękusia -
lubianego przez
dzieci poetę, autora
wielu wierszy i bajek
dla najmłodszych!

Coraz więcej czasu spędzamy grając w gry
komputerowe czy serfując po Internecie, więc
nie znajdujemy czasu na czytanie książek...
Powiem więcej, czytanie powoli zanika wśród
młodych i dorosłych! Dlatego chcę Was
przekonać do częstszego sięgania po
książkę! 
Co nam daje czytanie?: rozwija wyobraźnię i
poszerza wiedzę. Ponadto, czytając
wzbogacamy nasze słownictwo i ćwiczymy
pisownię. Kolejna zaleta czytania wiąże się z
pracą naszego mózgu - poprawiamy
koncentrację oraz pamięć. W szkole przyda
nam się ta umiejętność, kiedy ze
sprawdzianów posypią się piątki i szóstki.

Zamiast bezmyślnie stukać w klawiaturę,
sięgnij po książkę!

tekst: Amelia Litewka

Z cyklu: "Uwierz w to!"
Co nam daje czytanie?

AH Najstarsi dziennikarze "Konara"

mailto:spwielkawies@go2.pl

