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NA DZIEŃ DOBRY
POWITANIE

KONKURS NA TYTUŁ
NASZEJ GAZETY

W TYM NUMERZENa początku
toczyła się walka
pomiędzy etosem -
TAK!, a logosem -
NIECH WAS RĘKA
BOSKA BRONI!
Nie byliśmy pewni,
czy zniesiemy
konsekwencje
naszego wyboru.
Sława tak się dają
we znaki, a my
jesteśmy zbyt
skromni, jak na tak
wszechstronnie
uzdolnionych
ludzi... Jednak
stwierdziliśmy, w
filozoficznym
podsumowaniu
rozważań, że damy
radę! Toteż
informujemy Was,
iż rusza wyjątkowa,
jedyna w swoim
rodzaju, choć na

pierwszy rzut oka
niepozorna, gazeta
szkolna.
Przygotowywaliśmy
ją przez dłuugi,
dłuuuugi czas, ale
już dzisiaj możecie
czytać: wywiady,
reportaże, felietony,
recenzje,
ciekawostki i
dobrze się bawić.
Czyli jednym
słowem - dla
każdego coś
dobrego. Jeśli jakiś
temat szczególnie
Was interesuje,
mówcie głośno, tak,
żeby i do nas
dotarło. Jeżeli w
naszych
informacjach
będzie jakiś błąd -
także alarmujcie.
Bierzcie udział

w naszych
konkursach,
„podrzucajcie”
własne materiały.
Czytajcie naszą,
ale przede
wszystkim Waszą
gazetę!!!
Przedstawiamy
naszą redakcję:
Basia, Agata,
Amelia, Klaudia i
Szymon.

Redakcja gazety ogłasza konkurs na tytuł
naszej comiesięcznej gazety. Zasady są
banalnie proste. Wystarczy, że w dniu
jutrzejszym wrzucisz do urny pomysł na
nazwę naszego czasopisma wraz ze
swoim podpisem. Jutro dziewczyny z klasy
ósmej podczas przerw będą zbierały
Wasze propozycje. 
Na zwycięzcę czeka nagroda ;)

Barbara Rybak kl. VIII
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PO CO NAM 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

WIEŚCI SZKOLNE

PLUSIK 

Przewodniczący
Barbara Rybak
Zastępca
przewodnicz.:
Klaudia
Ostrokulska
Skarbnik:
Amelia Polesza

Skład SU:
Krzewińska
Kinga
Ostrokulska
Zuzanna
Skamrot
Aleksandra
Madejczyk

Lena Moryl
Julia
Wierzchowski
Stanisław
Tusińska Julia
Mendel Mikołaj
Piotrowska
Oliwia Jędrej

Natalia
Madejczyk
Maja Myszka
Jakub

·  Działanie w
samorządzie to
dla uczniów
dobra lekcja
demokracji w
praktyce –
organizując
wybory do
władz SU,
uczestnicząc w
procesie
podejmowania 
decyzji i
ponosząc ich
konsekwencje,
młodzi uczą się

świadomego
uczestnictwa w
życiu
społecznym.
·  Dobrze
działający
samorząd
uczniowski
pomaga 
rozwiązać
trudności, zanim
osiągną
naprawdę dużą
skalę.

·  Uczniowie
najlepiej znają
swoje problemy
i
mechanizmy ich
powstawania,
dlatego
obdarzona 
zaufaniem
grupa
młodzieży.
Uczniowie
zadowoleni i
lubiący swoją
szkołę
to uczniowie

bardziej
zmotywowani
do nauki.
·  Uczniowie
działający w SU
częściej
odkrywają
zalety pracy w
grupie, nie tylko
w ramach SU,
ale także
podczas lekcji w
klasie.

2 września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny.  Tego dnia poznaliśmy
nowych nauczycieli. 
Są nimi:
Pani Justyna Jusyn > matematyka,
Pani Agata Stachyra > język
niemiecki.
Wróciła do nas Pani Ewa
Dobrowolska > w-f w klasach 1-3 i
przedszkole, Pani Grażyna
Adamek > geografia, Pani
Agnieszka Zieleniak > plastyka.
Ponadto odbyły się:
wybory do SU, akcja edukacyjna
"Sprzątanie Świata", Dzień
chłopaka, Wybory Mistera Szkoły,

Agata Ostrowska klasa VIII

PLUSIK 
MATEMATYCZNY
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DZIEŃ
KOLORU

TROCHĘ
SPORTU

ZNACZENIE 
IMION

AUTOMANIAK

Redakcja naszej gazety
postanowiła rozweselić naszych
uczniów wprowadzając Dzień
Koloru. Obecnie mamy trochę
pochmurną pogodę, często pada
deszcz, dla tego postanowiliśmy
aby trochę kolorów wprowadzić do
naszej szkoły. Dzień koloru będzie
polegał na tym, że wybranego dnia
wszyscy uczniowie naszej szkoły
będą ubierać się na podany przez
nas kolor lub założą jakiś element
garderoby w tym kolorze. W
każdym numerze będziemy
informować o tym na jaki kolor
należy się ubrać. W najbliższy
piątek ubieramy się na różowo.
Zachęcamy wszystkich uczniów do
wspólnej zabawy. 

Agata O.

W każdym numerze będziemy wam przedstawiać znaczenie kilku imion.
Jeżeli chcecie poznać znaczenie swojego imienia zgłaszajcie to do nas, a
my opublikujemy je w kolejnym numerze.
Klaudia jest bardzo zdyscyplinowana, dojrzała i zawsze postępuje
etycznie. Ma lekko wybuchową naturę, ale za to głęboką skłonność do
poświęcenia i oddania. Czasami za wiele chce z siebie dać i staje się
nerwowa.
Barbara jest spokojna, pewna siebie, wyważona i niezwykle szlachetna.
Lubi otaczać ludzi swoją opieką. Z natury jest niezależna i nie zgadza się
z opinią większości. Nieustannie poszukuje dobrych rozwiązań. Czasami
bywa zbyt pobudliwa, ponieważ potrzebuje wiele swobody w działaniu.
Jest również niezwykle uczuciowa – z trudem wybacza wyrządzone jej
krzywdy.
Amelia jest zarazem rozważna i romantyczna. To bardzo twórcza oraz
odpowiedzialna kobieta. Potrafi zrealizować swe najśmielsze marzenia, a
w pracy ceniona jest za wnikliwość. Dzięki pochwałom i sukcesom
rozkwita, mobilizując się do dalszego rozwoju. W jej życiu ważne miejsce
zajmują kariera oraz dalekie podróże. Amelia jest lubiana, subtelna i
taktowna.

Barbara Rybak kl. VIII

Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw Europy Euro 2020:
Polska 0-0 Austria, Słowenia 3-2 Izrael, Łotwa 0-2
Macedonia Północna
Tabela grupy G:

Kraj pkt BZ BS RB

1 Polska 13 8 2 6

2 Słowenia 11 12 5 7

3 Austria 10 13 6 7

4 Macedonia Północna 8 8 8 0

5 Izrael 8 11 11 0

6 Łotwa 0 1 21 -20

Fiat 126 (centoventisei) – samochód osobowy
skonstruowany w zakładach FIAT, produkowany we
Włoszech w latach 1972–1980, a w Polsce od
6.06.1973 do 22.09.2000 r. (Polski Fiat126p). Przez
wiele lat był jednym z najczęściej spotykanych
samochodów na polskich drogach, doczekał się też
bardzo wielu nazw potocznych i zwyczajowych.
W Polsce nazywany Maluchem lub małym Fiatem.
- W Albanii jest znany jako Kikirez.
- W Chorwacji i Serbii Peglica (Pegla = „żelazko”).
- W Słowenii zwany jest bolha („pchła”),
- W języku węgierskim, jest znany jako kispolszki
„mały Polski”, samochód miał tam też przydomek„
egérkamion”, czyli „myszy ciężarówki”.
- W Niemczech i Irlandii (i w Wielkiej Brytanii, jednak w
mniejszym stopniu) Fiat 126 był znany jako
„Bambino”(wł. „dziecko”)
- Na Kubie mówi się o nim „Polaquito”.
- W Chile jest znany jako „Bototo”.
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COŚ DLA ROZRYWKI ;)

NIE ŚMIESZNE
ŻARTY

Tonie facet na basenie i krzyczy do
ratownika:
- Dajcie koło ratunkowe!!!
A ratownik na to:
- Pół na pół, czy telefon do
przyjaciela?

- Co jest gorsze od znalezienia
robaka w właśnie ugryzionym
jabłku?
- Znalezienie połowy robaka…

W języku funkcjonują określenia
"niemiecka jakość" i "chińska
tandeta".
Wielki Mur stoi już prawie dwa
tysiące lat. A Mur Berliński?

Amelia Poleszak 
kl. VIII
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