
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.

  

MARZEC-KWIECIEŃ 2017



Witajcie! Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami, 
więc wszyscy mamy dobre humory i z optymizmem 
patrzymy w przyszłość. Przed nami Wielkanoc, z tej okazji 
składamy Wam na naszych łamach życzenia (z dużą 
dawką humoru). Mamy dla Was  również porcję ciekawych
artykułów. Zachęcamy Was do czytania naszej gazetki!

Samorząd Uczniowski

Poniżej  prezentujemy  czwartą  część  Alfabetu  Dobrych
Manier:

Ubiór szkolny - żadnych wyzywających rzeczy i błyszczących ozdób, nie powinien podkreślać
różnic majątkowych. I oczywiście musi być schludny i czysty, dostosowany do okoliczności.

Ustępowanie miejsca - w tramwaju, w autobusie obowiązkowo ustępujemy miejsca osobom
starszym i kobietom.

Uścisk dłoni - niegdyś był to gest pokoju, dziś jest wyrazem życzliwości i przyjaźni.

Uśmiech - ułatwia codzienne życie. W sklepie uśmiechając się dostaniemy ładniejszy kawałek
mięsa, w urzędzie szybciej załatwimy sprawy, w szkole zyskamy sympatię nauczycieli.

Wizyta z rodzicami - nie okazujemy, że się nudzimy, nie chodzimy z męczeńska miną i
nie jęczymy "chcę do domu".

Wyrazy niekulturalne (niecenzuralne) - zdecydowanie nie używamy żadnych wulgarnych i
obelżywych wyrazów.



Zaczepki - nie reagujemy na uliczne zaczepki, zwłaszcza gdy są ordynarne.

Zaproszenie - nie przyjmujemy zaproszeń do domu czy samochodu od nieznajomych.

Żucie gumy - uważa się za objaw lekceważenia rozmówcy.

Życzliwość - okazana ludziom wraca bardzo szybko. Powinno się być życzliwie nastawionym do
wszystkich ludzi, co wcale nie znaczy, że należy się dawać naiwnie wykorzystywać! Życzliwe

nastawienie potrafi zdziałać cuda.

KALENDARIUM



 

30.04.2017 – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ KONI

W związku z tym dniem chcemy zwrócić Waszą uwagę na los koni. Fundacje 
działające na rzecz zwierząt dążą do tego, aby skreślić te piękne, mądre i łagodne 
stworzenia z listy zwierząt rzeźnych.



Warto także przy tej okazji dowiedzieć się, jakie są konie…
Konie to miłe i kochane zwierzęta . Tak jak my też się boją - na przykład boją się 
wiatru. Nie myślą o sobie, kiedy my na nich jeździmy, ponieważ troszczą się o nas 
-nie chcą żeby nam się coś stało. Są bardzo opiekuńcze.
Konie charakteryzują się wielką różnorodnością umaszczeń. Wśród naturalnych 
chodów konia rozróżnia się (w kolejności według prędkości): stęp, kłus, galop oraz 
cwał.

Opracowała: Klaudia Zagwojska V „a”

W naszej szkole nie można się nudzić…

W marcu klasa II „a” przygotowała dla nas wesoły wiosenny apel, po którym młodsze
klasy wybrały się do parku, aby pożegnać zimę, a starsze przemaszerowały ulicami 
miasta witając wiosnę.

Na początku kwietnia dzieci ze starszych klas wzięły udział w „Marszu Żonkilowym”.

W kwietniu obchodzimy Dzień Ziemi – z tej okazji odbył się apel, który zwrócił naszą
uwagę na konieczność dbania o środowisko.

Oczywiście, nie można również nie wspomnieć o uroczyście przygotowanych apelach 
wielkanocnych.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

W te cudowne dni Wielkanocy życzymy Wam bogatego koszyka w Wielką Sobotę,
smacznego jajka w Wielką Niedzielę, abyście spędzili te święta we wspaniałej, rodzinnej
atmosferze. Niech zajączek z prezentami nie zwleka, a Lany Poniedziałek wodą ocieka.

To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym
numerze. Życzymy miłej lektury i do zobaczenia!

                                                     
                                                   Samorząd Uczniowski


