
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.

  

STYCZEŃ-LUTY 2017



Witamy wszystkich w Nowym Roku! Przed nami nowe
wyzwania, plany, marzenia. Życzymy Wam z całego serca,
żeby ten rok przyniósł Wam wiele radości. A tymczasem
zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem naszej
szkolnej gazetki. 

                                      Samorząd Uczniowski

Poniżej  prezentujemy  trzecią  część  Alfabetu  Dobrych
Manier:

Obrażanie się - dąsanie o byle co, "muchy w nosie" to mało elegancki (a przy tym nudny!)
sposób załatwiania swoich porachunków;

Odpowiedzialność za swoje czyny - gotowość do przyznania się do swoich błędów;

Odprowadzanie do domu - chłopiec odprowadza swoją dziewczynę, koleżankę do domu, jest to
zarazem obowiązek, jak i przyjemność;

Pierwszeństwo - w drzwiach, na schodach, przy częstowaniu ma dziewczyna, kobieta,
osoba starsza;

Plotka - jest w bardzo złym tonie. Świadczy o osobie, która plotkuje, że jest pusta i nie ma nic do
powiedzenia na inne tematy. Takiej osobie nie należy ufać.



Plucie - czynność obrzydliwa;

Podawanie ręki - pierwsza podaje rękę osoba ważniejsza: starsza młodszej, dziewczyna chłopcu;

Pomoc - nigdy nie odmawiamy pomocy potrzebującemu czy przyjacielowi, obowiązuje
wzajemna troskliwość, czynimy to taktownie i serdecznie, nie wypominamy nikomu, co dla

niego uczyniliśmy;

Prezent - jest wyrazem uczuć do obdarowywanej osoby, liczy się pomysł, dowcip, oryginalność
(a nie cena!). Powinien być ładnie opakowany. Uwaga! Na prezenty nie nadają się rzeczy

używane.

Proszę - oznacza nie tylko prośbę, używamy również, gdy przepuszczamy kogoś w drzwiach,
podając coś, pomagając w czymś, ustępując miejsca itp.

Przedstawianie kogoś - zawsze należy najpierw wymienić nazwisko osoby przedstawianej, a
dopiero potem tej, której kogoś przedstawiamy (kobiecie przedstawiamy mężczyznę, starszemu

młodszego, koleżance kolegę);

Przepraszam - nie jest to tylko słówko dla tych, którzy czują się winni. Przepraszamy, gdy
niechcący sprawiliśmy kłopot, przykrość, niewygodę. Pamiętajmy o bezpłatnym dodatku czyli

uśmiechu do wszystkich grzecznościowych zwrotów.

Ręce - zawsze są widoczne, więc choćby z tego powodu muszą być czyste i zadbane. Nie
rozmawiamy z koleżanką, kobietą i osobą starszą trzymając je w kieszeniach.

Rodzice - nie do wybaczenia jest niegrzeczne zachowanie wobec rodziców przy ludziach lub
lekceważące wyrażanie się o nich przy kolegach;

Rozmowa - nie wpadamy nikomu w słowo, nie mówimy jednocześnie, nie przerywamy, nie
szeptamy na ucho;

Serwetka - papierowa służy do wycierania ust i palców;

Śmiecenie - człowiek cywilizowany nie wyrzuca śmieci, gdzie popadnie;

Taneczny bon-ton - chłopiec zaprasza dziewczynę do tańca, po tańcu odprowadza na
miejsce i dziękuje za taniec;

Telefon - dzwoniąc do kogoś witamy się i zawsze przedstawiamy, nie telefonujemy po godzinie
22.00!

Ciąg dalszy nastąpi…



KALENDARIUM

Styczeń

1 stycznia - Światowy Dzień Pokoju

7 stycznia - Dzień Dziwaka 

8 stycznia - Święto Sprzątania Biurka 

9 stycznia - Dzień Kierowców Ciężarówek 13 stycznia 

15 stycznia - Dzień Wikipedii 

16 stycznia - Dzień Pikantnych Potraw 

17 stycznia - Dzień Wszystkich Fajnych 

24 stycznia - Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu 

31 stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania

 Luty

 2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia Światowy 

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów 

4 lutego - Dzień Walki z Rakiem 

8 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 

10 lutego - Światowy Dzień Przytulania 1

11 lutego - Światowy Dzień Bezdomnych, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

14 lutego - Walentynki 

17 lutego - Światowy Dzień Kota 

23 lutego - Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym 

27 lutego - Dzień Niedźwiedzia Polarnego 



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

(aktualizacja: luty 2017)

„Czarny” - lubi jeść, spać i zaczepiać inne koty 

Ten kot  lubi dużo spać i jeść, bardzo kocha wszystkich 

                                             Opracowała: Klaudia Zawojska kl. Va



Z życia szkoły…

W naszej szkole nie można się nudzić…

W styczniu uczniowie klas młodszych zorganizowali uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Były to wzruszające i piękne występy przygotowane dla 

zaproszonych gości.

Samorząd Uczniowski jak co roku zorganizował Pocztę Walentynkową, a wszyscy 

uczniowie wspaniale bawili się na balu karnawałowym.

Nie zapominajmy o dwóch tygodniach błogiego lenistwa podczas zimowych ferii! 

Na szczęście wszyscy wrócili zdrowi, wypoczęci i uśmiechnięci!

Warto jednak utrwalić sobie nasz kodeks bezpiecznego zachowania się podczas 

ferii:

       

Nie zjeżdżaj na sankach, nartach na drogi i ulice. 

 

Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami.

 

Nie rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna.

 

Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte rzeki, stawy czy jeziora.

 

Korzystaj tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw.



 

Nie nawiązuj kontaktów z obcymi osobami.

 

Zachowaj szczególną ostrożność w czasie przechodzenia przez ulicę.

 

W razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia, o drogę najlepiej pytaj policjanta 

lub inną osobę w mundurze.

W tym numerze to już wszystko, co dla Was

przygotowaliśmy.  Pamiętajcie,  że  w  dalszym

ciągu zbieramy karmę oraz potrzebne rzeczy dla

zwierząt  z  oławskiego  przytuliska.  A  już

niebawem  powrócimy  do  Was  w  wiosennych

nastrojach… Trzymajcie się ciepło!

                             

                                          Samorząd Uczniowski

                                                                      


