
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.

  

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016



Witajcie  po  wakacjach!  Wypoczęci  i  pełni  zapału

ruszamy z kolejnymi numerami  "Wieści  z  Prusa".  Mamy

nadzieję,  że  będą  cieszyły  się  równie  dużym

zainteresowaniem  jak  w  ubiegłym  roku.  Już  w  nowym

składzie zapraszamy wszystkich do lektury! 

                                                          

                                                     Samorząd Uczniowski



A  na  dobry  początek  nowego  roku  szkolnego
prezentujemy pierwszą część Alfabetu Dobrych Manier:

Arogancja – okazywana słowami, minami, gestami wobec
dorosłych jest nie do wybaczenia;

Bekanie  –  albo  też  czkanie,  traktowane  przez
niekulturalnych  młodzieńców  za  „wspaniały”  dowcip,  a
będące  wyłącznie  kompromitującym  dowodem  braku
kultury;

Cześć – nie żałujmy tego słowa (bardziej czule może być:
pa, buźka, hej);

Czułość  –  w  miejscach  publicznych  trzeba  zachować
umiar w tym względzie i pamiętać, że patrzą na nas inni;

Decybele – wrzaski, krzyki i głośna muzyka, unikajmy tego
(cichego głosu słucha się uważniej i jest on cieplejszy);

Do widzenia – elementarny wyraz kultury,



Drzwi  –  przepuszczamy  wychodzących,  zawsze
pozwalamy  wejść  najpierw  kobietom,  dziewczętom  i
starszym;

Dyskrecja  –  umiejętność  zachowania  tajemnicy,  nie
powtarzamy  osobom  postronnym  powierzonych  nam
sekretów;

Dzień dobry – obowiązkowo mówić, mówić, mówić, nigdy
nie zaszkodzi, nic nie kosztuje;

Dziękuję – używać przy każdej sposobności (patrz: dzień
dobry);

Elegancja  –  to  styl  bycia  i  ubierania  się,  polega  na
„dyskretnym uroku”;

Fair play – szlachetna gra, w życiu codziennym polegająca
na  tym,  żeby  nie  oszukiwać,  nie  wygrywać  cudzym
kosztem, nie wykorzystywać swojej przewagi;

Filiżanka – trzymamy za ucho wszystkimi palcami;

Gafa – zachowanie nietaktowne,  raczej  nie  zamierzone,
wynikające z nieuwagi,  niewiedzy czy roztargnienia,  gdy
się zdarzy, nie wpadajmy w panikę i szybko przeprośmy;

Goście  –  wypada  zapytać  rodziców,  czy  mogą  przyjść,
przyzwoitość nakazuje również po zabawie doprowadzić
mieszkanie do stanu poprzedniego;



Grzechy  szkolne  –  zwalenie  na  kogoś  swojej  winy,
skarżenie,  podlizywanie  się,  przezywanie  kolegów,
wyśmiewanie lub przedrzeźnianie nauczyciela… 

Ciąg dalszy nastąpi…

KALENDARIUM

1 września - Dzień Kombatanta
2 września - Dzień Dużego Rozmiaru
3 września - Dzień Błyszczyków i Smakowitych Ust
5 września - Dzień Postaci z Bajek
8 września - Dzień Dobrych Wiadomości i Walki z Analfabetyzmem, Dzień
Marzyciela
9 września - Międzynarodowy Dzień Urody
12  września  -  Dzień  Wojsk  Lądowych,  Dzień  Programisty  (w  latach
przestępnych)
13  września  -  Dzień  Kolejarza,  Dzień  Programisty  (w  latach
nieprzestępnych)
16 września - Dzień Warstwy Ozonowej
17 września - Dzień Nonsensopedii, Dzień Wyzwolenia Białorusi
18 września - Międzynarodowy Dzień Geologa
19 września - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
22 września - Europejski Dzień Bez Samochodu
23 września - Dzień Spadającego Liścia, Dzień Śliwki
24 września - Dzień Grzyba
26 września - Europejski Dzień Ptaków
27 września - Światowy Dzień Turystyki
28 września - Dzień Budowlanych, Światowy Dzień Morza
29 września - Dzień Stawów i Oczek Wodnych
30 września - Dzień Chłopaka





Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kierujemy
kilka słów do naszych nauczycieli!



           HUMOR            

Smutek - to negatywny stan emocji charakteryzujący
się poczuciem krzywdy i cierpienia.

Szczęście  -  to  emocja  pozytywna,  dostrzegamy  ją,
kiedy coś nam się uda lub dostaniemy złą ocenę.

Dziś  czternasty  października  -  to  jest  święto
pracownika,  który  w  trudzie  i  mozole  wychowuje
dzieci  w  szkole  i  -  choć  nas  to  często  nudzi  -
wychowuje nas na ludzi. "Obyś cudze dzieci uczył" -
bardzo  stare  to  przekleństwo...  Chwała  więc
nauczycielom za codzienne ich męczeństwo!!!

 

  opracowała Klaudia Zagwojska kl. V a



Z ŻYCIA SZKOŁY...

 

W naszej szkole jak zwykle dużo się dzieje…

30  września  odbył  się  dzień  Tabliczki  mnożenia,  w
którym udział wzięli uczniowie klas 4-6.

Z okazji  dnia chłopaka mieliśmy dyskotekę, podczas
której wszyscy chłopcy otrzymali słodkie upominki.

Młodsze klasy witały jesień podczas ogniska w parku.

W październiku odbyło się „Pasowanie na ucznia”.

Za nami również Dzień Edukacji  Narodowej – w tym
szczególnym  dniu  prawie  każda  klasa  przygotowała
występ dla naszych nauczycieli.

20  października klasa 6a brała udział w wycieczce.

Godny  zauważenia  jest  też  fakt,  że  na  szkolnym
korytarzu zagościł  na stałe automat z  przekąskami i
napojami.  

 opracowała Paulina Róg kl. VI a



Żyjmy zdrowo!       

Jesień to czas zbiorów owoców i warzyw:

-  we  wrześniu  zbieramy:  jabłka,  maliny,  śliwki,  gruszki,  marchew,
kapustę, kalarepę, koperek;

-  w październiku:  jabłka,  gruszki,  pigwy, śliwki,  winogrona,  cukinie,
dynie, buraki, por, rzodkiewki.



Zachęcamy  do  komponowania  pysznych  i  zdrowych  sałatek  oraz
surówek!!! 

 opracowała Aleksandra Zatorska kl. V a

----------------------------------------------------------------------------

RUBRYKA SPORTOWA

 

 

Mecz  Polska –  Armenia  odbył  się  we wtorek 11
października  o  godzinie  20.45  na  stadionie  PGE
Narodowy  w  Warszawie.  Na  mecz  przybył  nawet
prezydent Andrzej Duda.



 Pierwsza  połowa  rozgrywała  się  na  połowie
Armeńczyków. Głównie  to  Polacy  byli  w  posiadaniu
piłki, lecz nie udało się strzelić żadnej bramki, ale od
30  minuty  goście  grali  w  dziesiątkę  po  czerwonej
kartce Gaela Andoniana. Już od pierwszej minuty było
widać, że dla polskich piłkarzy to nie będzie najlepszy
mecz. W drugiej połowie zaczęło się coś dziać, bo już
w 48 minucie meczu samobójczego gola dla Polaków
strzelił  Hrajr  Mkojan.  Długo  polscy  kibice  się  nie
cieszyli,  bo już  w 50 minucie  Łukasza Fabiańskiego
pokonał  Marcos  Pizzelli.  W dalszej  części  spotkania
Armeńczycy postawili „autobus” w bramce, bo każdy
atak polskich piłkarzy był nieskuteczny. Kiedy sędzia
doliczył  4  minuty  do  regulaminowego  czasu  gry
goście jakby się obudzili,  bo nagle zaczęli  napierać,
lecz  żaden  nie  pokonał  polskiego  golkipera.  W  95
minucie Polacy dostali ostatnią szansę od losu. Jakub
Błaszczykowski  wykonywał  ostatnią  akcję  czyli  rzut
wolny i po dośrodkowaniu Robert Lewandowski trafił
do bramki Arsena Beglarjana.

 Cała  polska  cieszyła  się  z  ostatniej  bramki  i  z
tego, że Polacy nie oddali punktów żadnej drużynie, z
którą  grali  na  PGE  Narodowym.  Wynik  końcowy
meczu to 2-1 dla Reprezentacji Polski.

Mecz Polska – Dania



 

      Mecz  Polska  –  Dania  odbył  się  w  niedzielę  9
października  o  godzinie  20.45  na  stadionie  PGE
Narodowy w Warszawie. Było to święto dla wszystkich
fanów polskiej piłki nożnej.

       Całe spotkanie przebiegało bardzo emocjonująco.
Polacy grali większość meczu na połowie Duńczyków.
Pierwszą  bramkę  dla  Polaków w 20  minucie  strzelił
Robert Lewandowski. Następną w 36 minucie również
„Lewy” tym razem z rzutu karnego. Następnie Robert
w  47  minucie  zaliczył  hat  –  tricka.  Polacy  nie  grali
długo  z  taką  przewago,  ponieważ  już  w  4  minucie
drugiej połowy Kamil Glik Strzelił bramkę samobójczą.
Swoją drogą bramka ta była naprawdę piękna. Mecz
przez  następne  20  minut  przebiegał  bez  większych
akcji i problemów. Lecz w 69 minucie bramkę dla Dani
trafił  Yussuf Poulsen. Dania bardzo mocno napierała
do samego końca meczu lecz Łukasz Piszczek, Kamil
Glik i Thiago Cionek jako obrońcy skutecznie odpierali
ich ataki.

       Mecz skończył się z powodzeniem dla polskich
kibiców.  Końcowy  wynik  to  3-2  dla  Reprezentacji
Polski.





opracował Mikołaj Chorązki kl. VI b



To wszystko, co przygotowalismy dla Was w tym
numerze.  Jesteśmy  otwarci  na  Wasze  propozycje
artykułów do kolejnych numerów. Wszelkie  pomysły
są  bardzo  mile  widziane.  Do  zobaczenia  za  dwa
miesiące. Miłej lektury! 

                             Samorząd Uczniowski


