
GAZETKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

„WIEŚCI Z PRUSA”

Lubię szkołę, lecz ten problem
zawsze działa mi na nerwy:

wszystkie lekcje są za długie,
a za krótkie wszystkie przerwy.

  

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016



Witajcie!  Ten  numer  będzie  utrzymany w nastroju

zimowo-świątecznym. Kto z nas nie lubi Świąt Bożego

Narodzenia  oraz  zimy  pełnej  białego  puchu?  Nie

zabraknie  również  „Alfabetu  Dobrych  Manier”.

Zapraszamy do czytania!

                    Samorząd Uczniowski



Poniżej  prezentujemy  drugą  część  Alfabetu  Dobrych
Manier:

Herbata “maczanka" - wyciągamy za "ogon", wyciskamy łyżeczką i odkładamy na
specjalny talerzyk;

Higiena - obowiązuje codzienne mycie się od stóp do głów. Uwaga! Polewanie brudu
wodą kolońską daje efekty żałosne;

Imieniny - nie zapominajmy solenizantom złożyć życzeń;

Jedzenie - mlaskanie, siorbanie, cmokanie, czyli jedzenie głośne i niechlujne
bardzo kompromitujące!

Kłanianie się - młodsi kłaniają się starszym, uczniowie nauczycielom i innym
pracownikom szkoły, chłopcy dziewczętom (reguła: uprzejmiejszy kłania się

pierwszy);

Książki - pożyczone oddajemy we właściwym terminie!

Listy - cudza korespondencja to rzecz święta, nie do wybaczenia jest
otwieranie i czytanie cudzych listów;

Lojalność - to bardzo rzadka, a bardzo ważna cecha charakteru. Należy być lojalnym
wobec rodziny i przyjaciół;

Łyżeczka - zawsze wyjmujemy ze szklanki, gdy pijemy herbatę (w przeciwnym
wypadku grozi wybiciem oka!);

Mowa sztućców - po skończonym posiłku odkładamy sztućce na talerzu
równolegle do siebie po prawej stronie;

Niepunktualność - ten, kto się spóźnia, zraża do siebie ludzi, jeszcze zanim
ich zobaczy;

Obgryzanie paznokci - unikajmy, zwłaszcza w towarzystwie;

                                    Ciąg dalszy nastąpi…



KALENDARIUM       

Listopad 

3 listopada - Święto Myśliwych 
5 listopada - Dzień postaci z bajek 
9 listopada - Światowy Dzień Jakości 
10 listopada - Dzień Młodzieży 
14 listopada - Dzień Seniora 
16 listopada - Dzień Tolerancji 
17 listopada - Dzień Studenta, Światowy Dzień Rzucania Palenia 
19 listopada - Dzień Toalet 
20 listopada - Dzień Uprzemysłowienia Afryki 
21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
24 listopada - Dzień Buraka 
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bez Futra, Dzień Tramwajarza, Dzień 
Kolejarza 
28 listopada - Dzień Pocałunku 
29 listopada - Dzień Chorążego, Dzień bez kupowania

Grudzień 

2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem 
3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 
4 grudnia - Dzień Górnika i Naftowca 
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
6 grudnia - Dzień Anioła 
7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 
10 grudnia - Dzień Odlewnika 
11 grudnia - Dzień Chruścików 
13 grudnia - Dzień Księgarza i Telewizji dla Dzieci 
15 grudnia - Dzień Palenia Świec dla Aniołków 
17 grudnia - Dzień bez przekleństw 
18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów 
20 grudnia - Dzień Ryby 



   HUMOR   

 
W noc wigilijną pies rozmawia z kotem.
- Co dostałeś pod choinkę? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A ty co dostałeś? - kot zwraca się do psa.
- Ciebie!!!

 Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Jasio pyta Tatę:
- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a
między Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem perfumy!

Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną.
Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio 
mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.



- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w roku!

Oławskie przytulisko dla bezdomnych zwierząt –
ONE POTRZEBUJĄ DOMU!!!! 

(aktualizacja: styczeń 2017)

„Kulawy” (przyjazny, lecz trochę płochliwy)

„Lejla” (przyjazna suczka lubiąca dzieci)



Opracowała: Klaudia Zawojska kl. V „a”

Żyjmy zdrowo! 
     W grudniu wszyscy myślą o zbliżających się świętach, a skoro święta to 
koniecznie muszą być pierniczki. Poniżej przedstawiamy sprawdzony przepis na te 
aromatyczne słodkości.

                                                                  Opracowała: Paulina Róg kl. VI „a”



Z życia szkoły…

W naszej szkolenie nie można się nudzić…

16 listopada obchodziliśmy Dzień Tolerancji – tworzyliśmy wspólnie słoneczko z 

pojęciami, które kojarzą się nam z tym terminem.

25 listopada odbył się apel z okazji Święta Pluszowego Misia, podczas którego 

członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z klasami młodszymi starali się zachęcić

społeczność uczniowską do czytania książek.

W grudniu odbyła się zbiórka w ramach akcji „Góra Grosza”.

22 grudnia wszystkie klasy wzięły udział w świątecznym apelu.

I – oczywiście - nie możemy pominąć wieczoru wigilijnego, który wprowadził 

wszystkich we wspaniały świąteczny nastrój!



RUBRYKA SPORTOWA

Turniej Czterech Skoczni

65. Turniej Czterech Skoczni rozpoczął się 29 grudnia 2016 roku, a zakończył się 6 grudnia 
2017 roku.

   Pierwszy konkurs odbył się w Obersdorfie (Niemcy). Kwalifikacje rozpoczęły się 29 grudnia o 
godzinie 16.45. Klasyfikacja czołówki prezentowała się następująco:
1. Daniel Andre Tande – Norwegia
2. Kamil Stoch 
3. Stefan Kraft – Austria
   Konkurs rozegrał się dzień później, o godzinie 16.45. Brało w nim udział 7 Polaków z czego 5 
zakwalifikowało się do serii finałowej.



Ten konkurs wygrał Stefan Kraft, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Michael Hayboeck z Austrii. 
Piotr Żyła był 7, Maciej Kot 12, Dawid Kubacki 16, a Stefan Hula 18. Po tym konkursie liderem 
klasyfikacji generalnej został Stefan Kraft.

   Kolejny konkurs odbył się w Nowy Rok o godzinie 14.00 w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy).
Dzień wcześniej odbyły się kwalifikacje. Klasyfikacja prezentowała się następująco:
1. Marcus Eisenbichler – Niemcy
2. Stefan Kraft – Austria
3. Manuel Fettner – Austria.
Kamil Stoch nie startował.
  Następnego dnia w konkursie, który odbył się o tej samej godzinie co kwalifikacje, 
wystartowało 6 polskich skoczków z czego 5 wystartowało w 2 serii. Klasyfikacja po całym 
konkursie wyglądała następująco:
1. Daniel Andre Tande – Norwegia
2. Kamil Stoch 
3. Stefan Kraft – Austria
...
6. Piotr Żyła
7. Maciej Kot
16. Stefan Hula
20. Dawid Kubacki

   Kolejny konkurs odbył się 4 stycznia w Innsbrucku (Austria). Tradycyjnie w tym wypadku 
kwalifikacje odbyły się 3 stycznia.
Podczas nich okazało się że zeskok skoczni jest źle przygotowany, ale kwalifikacje się odbyły. 
Polacy pokazali klasę i uplasowali się na wysokich lokatach:
1. Stefan Kraft – Austria
2. Maciej Kot – Polska
3. Piotr Żyła – Polska.
Kamil Stoch nie startował w kwalifikacjach.
   Następnego dnia podczas serii treningowej przez źle przygotowany zeskok Kamil Stoch 
zaliczył dość bolesny upadek. Podczas konkursu bardzo silnie wiało co było skutkiem 
zakończenia go po pierwszej serii. Kamil szybko otrząsnął się po upadku i wystąpił w 
konkursie. Stoch rywalizował o prowadzenie z Stefanem Kraftem i na jego szczęście Stefan 
zachorował na grypę, ale dzielnie walczył do końca. Klasyfikacja końcowa była dla wszystkich 
zaskoczeniem,  bo znajdowali się tam skoczkowie, którym powiało mocniej pod narty:
1. Daniel Andre Tande – Norwegia
2. Robert Johansson – Norwegia
3. Jewgienij Klimow – Rosja
4. Kamil Stoch
...
6. Maciej Kot
7. Piotr Żyła
17. Dawid Kubacki
21. Jan Ziobro

  Ostatni konkurs odbył się 6 stycznia w Bischofshofen. Dzień wcześniej odbyły się 
kwalifikacje. Kamil Stoch nie skakał w nich, ale reszta naszych zawodników spisała się bardzo 
dobrze:
1. Andreas Wellinger – Niemcy
2. Manuel Fettner – Austria
3. Stephan Leyhe – Niemcy
4. Piotr Żyła
5. Maciej Kot
  Następnego dnia odbył się konkurs finałowy 65. Turnieju Czterech Skoczni. Kamil w 
klasyfikacji generalnej był drugi i przed nim o 1,7 punktu był Daniel Andre Tande. Podczas 
drugiej serii konkursu, która była decydująca dla Kamila, Andre Tande źle wybił się z progu i 
zepsuł swój skok. Dzięki temu Kamil wygrał konkurs i cały turniej.
Klasyfikacja konkursu:
1. Kamil Stoch



2. Michael Hayboeck - Austria
3. Piotr Żyła

Klasyfikacja końcowa 65. Turnieju Czterech Skoczni:
1. Kamil Stoch -  997,8 pkt.
2. Piotr Żyła - 962,5 pkt.
3. Daniel Andre Tande – 941,8 pkt.
4. Maciej Kot - 934,3 pkt.
…
15. Dawid Kubacki - 875,6 pkt.
20. Stefan Hula - 843,2 pkt.
31. Jan Ziobro – 557,9 pkt.

Turniej dla polskich skoczków zakończył się szczęśliwie. Krążą spekulacje, że skok Andre 
Tandego został specjalnie źle policzony żeby trochę go pocieszyć, ale gdyby sędziowie tego 
nie zrobil to Maciek Kot byłby trzecim zawodnikiem turnieju.

Opracował: Mikołaj Chorązki kl.VI „b”

    

      



      To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym

numerze.  Życzymy  wszystkich  Wesołych  Świąt  i

Szczęśliwego Nowego Roku!   

                                            

                                            Samorząd Uczniowski


