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SZKOŁA W RUCHU

"Sport
to zdrowie"

Witamy po przerwie wakacyjnej 
w nowym składzie redaktorskim.
Poznajcie redaktorów gazetki 

Korczuś w roku
szkolnym
2013/2014: Marta
Wypyszczak,
Dominika
Dudanowicz,
Gabrysia
Zapałowska,
Klaudia Rodak, 
Gabrysia

Koziorzemska 
i opiekunowie: 
L.Gabryszak
i D.Rozbicka.
"Ucząc się 
i pracując nie
zapominajcie 
o tym, jak ważnym
dla sukcesów 
w nauce jest ruch.

Aktywność sprzyja
koncentracji i
zapamiętywaniu,
wpływa na stan
zdrowia.
Wykorzystujcie

możliwości, jakie
daje wam szkoła, 
i kluby
sportowe. Oprócz
regularnego
uczestnictwa 
w obowiązkowych
lekcjach
wychowania
fizycznego bawcie
się i rywalizujcie 
w zawodach i grach
sportowych,

spacerujcie,
pływajcie, jeździjcie
na rowerze” –
napisała pani
minister Edukacji
Narodowej w liście
opublikowanym 
na stronie
internetowej MEN. 
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POLSKA JESIEŃ 

.

Jesień-jedna
z czterech
podstawo -
wych pór
roku w przy -
rodzie. W
świecie roślin
i zwierząt

jest to okres
 gromadzenia
zapasów przed
zimą. Człowiek
wykorzystuje
jesień aby
podobnie jak
zwierzęta
przygotować się
do zimy.
Gromadzi

zapasy robiąc
przetwory
owocowe i
warzywne.
Jesień potrafi
być piękna i
urzec nas swoją
urodą. "Idzie
przez ogród, łąki
i sady. I tak  

jak
malarz 

zostawia ślady..
Gdzie się
pokaże-nie ma
zieleni. Czego
nie dotknie-
kolory zmieni."

Barwy jesieni...

Różnobarwne korony drzew,
spadające liście i owoce. 

Coraz krótsze dni, a coraz
dłuższe wieczory. 

Częste deszcze
i zimniejsze
noce. Jesień
potrafi być
piękna i urzec
nas swoją
urodą. A Tobie
z czym kojarzy

się jesień?
Może tak jak
nam z...
kasztanami -
pięknie kwitnące
drzewo i
spadające
brązowe

kasztany.
Zbierasz je
podczas
spaceru i robisz
ludziki. Podobno
mają moc
pochłaniania złej
energii.

Z szaleństwem
w liściach -
turlasz się w
nich, zbierasz je
lub chodzisz po
nich. To
wszystko
sprawia,

że wspominasz
swoje
dzieciństwo 
i pobudzasz
swoje zmysły.
Z jeżem -
przemiłe
zwierzątko

malowane w przedszkolu. Dodatkowo zawsze niósł 
na swoim grzbiecie czerwone jabłuszko.

.

Rozwichrzona
jesień
"Ma kapelusz 
z ptasich piór,
kasztanowe
włosy, brwi.
Zbiera jabłek
pełen wór,
żegna lato, 
z zimy drwi.
Rozwichrzona,
szalona pędzi
jesień polem,

barwne suknie
szarpie wiatr, 
w słońcu lśnią
korale."
W jesienne wie-
czory dobrze
jest usiąść
wspólnie z
rodziną pod
ciepłym kocem 
i oddać się
chwili relaksu.

.

.
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30 września
odbyły się 
w naszej szkole
wybory
Samorządu
Uczniowskiego.

Wybory Samorządu
Uczniowskiego 

2013/2014
30 września odbyły się w naszej szkole wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Reprezentacja
Samorządu Uczniowskiego, czyli szkolni liderzy
są ważną grupą, mającą wpływ na to jak wygląda
szkolne życie. By zatem wybrać odpowiednie osoby
do tej grupy, ważne jest przeprowadzenie kampanii
wyborczej, która pozwoli poznać kandydatów, ich
pomysły na to, co planują zrobić dla szkoły 
i uczniów.Nasi kandydaci mieli możliwość
zaprezentowania swojej osoby i programu w tygodniu
poprzedzającym wybory. Wywieszone przez nich
informacje cieszyły się dużym zainteresowaniem
społeczności szkolnej.

wybory

.

     Wywiad z przewodniczącą szkoły Olą Łojko
Co zmierzasz wprowadzić ?
-Jakby mi się udało to byłoby więcej dyskotek . 
Jak się czujesz w tej roli ?
-Czuję się jak normalna uczennica, ale wiem, 
że ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność.
Czy to wpłynie na twoje oceny ?
-Mam nadzieję, że nie. Postaram się jak najbardziej
opanować zaistniałą sytuację .
Czy masz napięty grafik, jeśli chodzi o plan ?
-Trochę, bo zawsze zostaje mi mało czasu.

Czy masz
zamiar brać
udział 
w różnych
konkursach
szkolnych, czy
raczej będziesz
"oszczędzała
czas"?
Mam nadzieję,
że mimo
wszystko
znajdę czas na

udział w
przedstawie-
niach lub
konkursach,
jednak nie we
wszystkich.
Chciałabym
mieć trochę
czasu dla siebie
i koleżanek.
Dziękuję za
rozmowę.
Życzymy

Ci powodzenia i
sukcesów oraz
wiele pomysłów.
Mam nadzieję,
że uda mi się
sprostać
oczekiwaniom
wszystkich
uczniów.
Wywiad z Olą
przeprowadziła
Marta
Wypyszczak.

D

.
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NASZ PCK
K.Skąd wziął
się pomysł
na działal -
ność w PCK.
L.G.Od
zawsze blis-
ki był mi los
innego
człowieka.

.

.

PCK zajmuje się
szeroko
pojmowaną
pomocą ludziom
(zarówno
w czasie wojny,
jak i w pokoju).
K. Na czym
więc polega
pomaganie
ludziom w 

czasie pokoju?
L.G. Pomoc
polega na wspie
- raniu ludzi
potrzebujących
(głodnych,
ubogich,
dotkniętych
klęskami 

PCK

żywiołowymi lub
chorobami).
Czasami jest to
pomoc
materialna 
i z tym
rodzajem
pomocy
związane są
akcje
prowadzone 

wane w tym roku? L.G.
Członkowie szkolnego Koła

w szkole. K. No właśnie, 
a jakie akcje są zaplano- 

PCK będą
uczestniczyli 
w akcji szukanie
bliźniaka
genetycznego
dla Pani Kamili
chorej na
białaczkę,

w akcji "Podziel
się posiłkiem",
"Paczka dla
zwierzaczka",
"Tydzień
kolorów" 
i szkolenie 
z pierwszej

pomocy
przedmedycznej
K.Kto będzie
prowadził
szkolenie 
z PPP?
L.G.Od lat już
szkoleniem

zajmują się
wolontariusze 
z  Kętrzyna, 
na bieżąco 
doszkalają się
na różnych
kursach            
 i bardzo chętnie

dzielą się swoją
wiedzą z ucznia
- mi oraz
pracownikami
różnych
zakładów pracy.

K. Czy zdarzyło się już Pani udzielać pierwszej pomocy?
L.G. Tak. Na szczęście było to omdlenie, krwotok z nosa

i skaleczenie
nogi. I obym
tylko takiej
pomocy musiała
udzielać. Ważne
jest to, że od
naszej
właściwej
reakcji bardzo
często zależy
życie ludzkie.
K. Dziękuję 
za rozmowę 

i życzę Pani
sukcesów
w pracy.
Wywiad z Panią
Lucyną
Gabryszak
przeprowadziła
uczennica klasy
V - Klaudia
Rodak.

.

.
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przygotowała
szereg
pomysłowych
wydarzeń 
i atrakcji dla
młodych
czytelników.
W ramach
uczczenia
święta odbyło
się szereg

Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek

Szkolnych

"Biblioteki szkolne
   bramy do życia"

konkursów i
imprez. W tym 

Od 1999 roku w październiku biblioteki szkolne na całym świecie
obchodzą Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (do 2007 r. był
to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych). Święto zostało
ustanowione przez International Association of School Librarianship- IASL
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego). Celem
stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we
wszystkich krajach. Przez cały miesiąc biblioteka zaskakiwała swoich
czytelników organizując wiele imprez.

.

.
Wybrani z
najlepszych
wzięli udział w
spotkaniu z
Książkobusem,
które odbyło się

.

"Biblioteka nie
jest po to, 
by była w paki
pozamykana,
albo do ozdoby
służąca, jest po
to, 
by była
powszechnie
używana"
                          
                         
                      J.
LelewelSłowo "biblioteka" pochodzi od

greckiego bibliotheke, 
gdzie biblion albo biblos to księga, a

theke - składnica

W ramach
październiko-
wego święta
obchodzone-
go pod hasłem
   Biblioteki
szkolne –
bramy do
życia, bibliote-
ka szkolna 

czasie szczególnie częstymi
gośćmi byli uczniowie z klas
młodszych. Tradycyjnie odbyła 
się uroczystość pasowania
pierwszoklasistów na czytelników.
Uwieńczeniem wszystkich działań
były urodziny biblioteki z
"babeczkowym tortem" i tryskają-
cą fontanną oraz dyskoteka.

w Kętrzynie.
Zabawa była
wyśmienita,
a w nagrodę
dzieci  dostały
książki i balony.

.

.

.
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