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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej, często nazywany Dniem
Nauczyciela, w Polsce obchodzimy 14 października. Ale czy tak
jest również w innych krajach? Jaka jest historia tego święta?
Odpowiedzi na te pytania i nie tylko będziecie mogli znaleźć w
tym artykule.
Może najpierw zaczniemy od początku, wyjaśnijmy, jak
powstało to święto. Historia tego dnia w Polsce sięga XX wieku, a
dokładniej 1957 roku. Właśnie wtedy odbyła się Światowa
Konferencja Nauczycielska, na której ustalono, że to 20 listopada
powinien być Dniem Karty Nauczyciela oraz świętem nauczycieli.
Równo 20 lat później, w 1972 roku, ustanowiono Dzień
Nauczyciela 14 października, w rocznicę powołania Komisji
Edukacji Narodowej, a w 1982 roku zmieniono nazwę tego święta
na dzisiejszy Dzień Edukacji Narodowej. Święto to ma
upamiętniać powołanie przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku.

Jak to jest w innych krajach? Dzień Nauczyciela obchodzi się
w większości państw na świecie. Są to różne daty, np.:
w
Hiszpanii - 27 listopada, w Meksyku - 15 maja, a w Indiach - 5
września. I też są obchodzone w przeróżny sposób.
Tajlandia jest państwem, w którym to święto obchodzone jest
najhuczniej, nazywa się ono Wai Kru. Odbywa się tam wiele
ceremonii podkreślających wielką rolę pedagogów, a uczniowie
padają do stóp swoich nauczycieli i wręczają im wianuszki z
kwiatów. Na Litwie uroczystości zaczynają się w wigilię święta,
a starsi uczniowie mogą wtedy prowadzić lekcje dla młodszych
kolegów. Natomiast w Chinach pedagodzy z tej okazji mają pół
dnia wolnego od pracy, a uczniowie wręczają im kwiaty. Zaś w
Hiszpanii popularne jest przygotowywanie kartek dla konkretnego
belfra.
Skoro poznaliśmy już genezę tego święta, przyjrzyjmy się, w
jaki sposób było ono obchodzone w naszej szkole. W SP 18 w
Płocku zorganizowano uroczystą akademię. Uczestniczyli w niej
nasi nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Ceremonia rozpoczęła
się od przemówienia Pana Jarosława Kalaszczyńskiego,
dyrektora naszej szkoły. Pan Dyrektor podziękował nauczycielom
za wysiłek wkładany w codzienną pracę.
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SŁOWO OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
jak ten czas szybko mija, jeszcze niedawno
spotkaliśmy się po wakacjach w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego, a tu już kolejny miesiąc, a wraz z nim
następny numerem naszego miesięcznika „Osiemnastki”.
Październik, czyli początek jesieni to bardzo barwny
miesiąc, bogaty w różnokolorowe liście, od żółtych
przez pomarańczowe po czerwone. To również
miesiąc pełen wydarzeń. W październiku składamy
życzenia naszym pedagogom. Z tej okazji w szkole
odbyła się uroczysta akademia, z której relację
znajdziecie u nas. Zachęcamy także do zajrzenia do
naszych stałych kącików, jest tam wiele ciekawostek.
Czy wiecie, że październik to najdłuższy miesiąc w
roku kalendarzowym? Jest to dziesiąty miesiąc, ma
31 dni i dzięki temu, że wypada w nim zmiana czasu z
letniego na zimowy, jest dłuższy o jedną godzinę, od
pozostałych 31-dniowych miesięcy.
Zapraszam do lektury!
Amelia Zawodniak, redaktor naczelna

JESIENNE PRZYSŁOWIA

1. Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy
jabłek pełna kieszeń.
2. Gdy zbyt długo jesień się trzyma, nagle
przyjdzie zima.
3. Jesień bezdeszczowa to zima
wiatrowa.
4 . Im głębiej jesienią grzebią się robaki,
tym bardziej zima da się we znaki.

A.G i A.W

A.G i A.W

SKŁAD REDAKCJI

Aktualności - Amelia Zawodniak, Hubert Gardziński,
Aleksandra Gomułka, Karol Modliński, Aleksander
Stefański, Aleksandra Traczyk, Anna Witkowska

Sport - Hubert Gardziński, Karol Modliński

Kącik przyrodniczy - Aleksandra Gomułka, Iwona
Wójcik, Patryk Ambroziak

Kącik EKO - Amelia Zawodniak

Przysłowia - Anna Witkowska

Redaktor naczelna - Amelia Zawodniak
Kartka z kalendarza - Amelia Zawodniak
Sonda - Aleksander Stefański, Aleksandra Gomułka,
Anna Witkowska, Aleksandra Traczyk
Kącik ,,Naj" - Aleksandra Traczyk

Opieka nad zespołem redakcyjnym p. Magdalena Michalska
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

KARTKA Z KALENDARZA

Pogratulował sukcesów i nagrodził zasłużonych.
Były życzenia i wiersz w wykonaniu uczniów. W
trakcie uroczystości odbyła się bardzo interesująca,
multimedialna prezentacja pt. „Zgadnij kto to”. Były to
narysowane portrety przez uczniów przedstawiające
nauczycieli. Towarzyszyło temu momentowi wiele
uśmiechu i radości. O oprawę muzyczną zadbała
Pani Małgorzata Tomczak- Banachowicz, a nad
całością czuwała Pani Ewa Głodowska
Pamiętajmy o tym, że „Nauczyciel to ktoś bardzo
wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją
pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do
wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania
innych do myślenia, marzenia, poznawania,
próbowania, działania!" (B. Conklin).

1 października Światowy Dzień Uśmiechu
2 października Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
3 października Dzień Polskiej Harcerki
4 października Światowy Dzień Zwierząt
4 października 1996 roku nagrodzono za
twórczość literacką Wisławę Szymborską
5 października 1917 roku zarząd miasta przeszedł
w ręce polskie. Burmistrzem został Dr Aleksander
Maciesza, późniejszy prezydent Płocka w
wyzwolonej Polsce.
6 października Dzień Borsuka
8 października Światowy Dzień Pieroga
9 października Międzynarodowy Dzień Pisania Listów
9 października 1927 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie portu w Radziwiu. Był on w ów czas
największym portem rzecznym w Polsce
10 października Dzień Gier Planszowych
12 października Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października Dzień Dawcy Szpiku
13 października 2007 roku otwarto Most
Solidarności w Płocku
14 października Dzień Edukacji Narodowej
14 października 107 lat temu Niemcy
zbombardowali i ostrzelali miasto od strony
Radziwia. Pociski uszkodziły wierzę ciśnień,
zrujnowały młyn P. Gedego, uszkodziły kilka
domów.
15 października Światowy Dzień Owoców i Warzyw
16 października Dzień Papieża Jana Pawła II
17 października 2006 roku płocczanie po raz
pierwszy zobaczyli 16 małych pingwinów, a wraz z
nimi nowy wybieg w płockim zoo
18 października Dzień Poczty Polskiej
19 października Światowy Dzień Baletu
20 października Międzynarodowy Dzień Leniwca
21 października Dzień bez Skarpetek
22 października Dzień CAPS LOCKA
23 października Dzień Kreta
25 października Dzień Młodzieży PCK
25 października Dzień Kundelka
28 października Dzień Miłośników Pluszaków
29 października 274 lata temu urodził się Józef
Wybicki, polski pisarz, polityk i autor słów polskiego
hymnu narodowego - „Mazurka Dąbrowskiego”
30 października Dzień Spódnicy
30 października Halloween

ŻYCZENIA DLA NASZYCH
NAUCZYCIELI

Drodzy Nauczyciele!
W dniu Waszego święta pragniemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia i podziękować za
codzienny trud pracy i wychowania.
Dziękujemy, że tak pięknie otwieracie przed nami
księgę wiedzy, przekazujecie swe mądrości, dzielicie
się doświadczeniami i zarażacie swoimi pasjami.
Życzymy Wam wiele wytrwałości, licznych
sukcesów i tej radości, która bije z oczu dziecka.
Wdzięczni uczniowie
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SONDA
Jaki jest Twój ulubiony przedmiot?
Wychowanie fizyczne - 33%
Informatyka - 24%
Plastyka - 15%
Technika - 10%
Matematyka - 9%
Jaki jest Twój ulubiony jesienny kolor?
Złoty - 34%
Czerwony - 21%
Pomarańczowy - 18%
Rudy - 16%
Żółty - 11%
Najwspanialsze dary jesieni?
Owoce - 34%
Warzywa - 31%
Grzyby - 23%
Kasztany - 6%
Żołędzie - 6%
Język polski - 9%

SZKOLNE PRZYSŁOWIA
· Kto chce być uczony, musi pilności przyłożyć.
· Żaden uczony z nieba nie spadnie.
· Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
· Ćwiczenie czyni mistrza.
· Dla chcącego nic trudnego.
· Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz!
· Ucz się na błędach.
· Im uczeńszy, tym śmielszy.
· Bieda temu dokuczy, kto się za młodu nie uczy.
· Czytanie i pisanie za majątek stanie.
· Nauka skarb drogi, kto ją ma, nie ubogi.
· Póty się człowiek uczyć ma, póki nie umie.
· Pamiętajcie wszyscy młodzi, co kto umie, nie
zaszkodzi.
· U nauk korzenie gorzkie, ale owoce słodkie.
· Jaki uczeń, taki obywatel.
· Czego się nauczymy, tego nam nikt nie wydrze.

SPOTKANIE Z MARCINEM
GORTATEM

Cześć, nazywam się Karol. Dziś chciałbym Wam
opisać camp Marcina Gortata. Spotkanie odbyło się 4
września w Orlen Arenie. Gortat jest jednym z
najlepszych koszykarzy w Polsce, który grał w NBA.
Jest to bardzo wysoki i bogaty człowiek. Gdy
przyjechał do Płocka, było tam bardzo dużo chłopców
i dziewcząt na spotkaniu, bowiem w naszym mieście
odbył się Marcin Gortat Camp 2021,co było dla mnie
fascynującym wydarzeniem. W trakcie 2 godzin Pan
Marcin opowiadał o koszykówce. Były ćwiczenia i
różne ciekawe akcje, a na końcu odbyły się krótkie
rozgrywki. Uczestnicy spotkania otrzymali skarpetki i
bluzki. Na koniec zadawali pytania, a za dobrą
odpowiedź odbierali ciekawe nagrody, rozmaite
gadżety. Można było też dostać piłkę z autografami.
Ten wybitny sportowiec wywarł na mnie bardzo
pozytywne wrażenie.

internet
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WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

M.S.

M.S.

Ósmego października 2021 roku odbyły się w naszej szkole wybory do
samorządu uczniowskiego. Poprzedziła je gorąca kampania wyborcza,
podczas, której kandydaci prezentowali na ulotkach i transparentach
swoje programy, odwiedzali poszczególne klasy, by przedstawić się
wyborcom oraz zyskać ich przychylność.
W dniu ósmego października każdy uczeń i nauczyciel mógł wziąć
udział w głosowaniu. Komitet wyborczy mieścił się w Sali 107, do której
kolejno proszone były wszystkie klasy, na wyborców czekała urna, do
której mogli wrzucać swoje głosy, a komisja czuwała nad poprawnością
przebiegu głosowania.

Jako młodzi wyborcy poczuliśmy się w tym dniu wyjątkowo, ponieważ to
właśnie nasze głosy mogły zmienić szkolną rzeczywistość. Nad całością
czuwały panie: Ewa Witecka, Małgorzata Sobolewska. Głosować
mogliśmy do godziny 13:30, a po upływie tego czasu komisja wyborcza
podliczyła głosy i ogłosiła wyniki. Łącznie wydano 358 kart do
głosowania, głosów ważnych było 357, jeden okazał się nie ważny.
Największą liczbę głosów uzyskała Zuzanna Lubarska z klasy VII d i to
ona została przewodniczącą samorządu uczniowskiego, członkami SU
zostali: Igor Kalwasiński z klasy VII a, Gabriela Nitkowska z klasy 8 d,
Piotr Lesiuk z klasy VIII c, Bartosz Żuchewicz z klasy VIII c. Wyborcom
dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

ROZMOWA Z ZUZANNĄ LUBARSKĄ, PRZEWODNICZĄCĄ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
O krótką rozmowę poprosiliśmy Zuzię Lubarską,
która zyskała największą liczbę głosów i została
przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
Zuziu, jak czujesz się w nowej roli?
- Przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim,
którzy uczestniczyli w głosowaniu. Było mi bardzo
miło, kiedy widziałam licznie przybywających
wyborców, ale najbardziej ucieszyła mnie wygrana,
dziękuję za zaufanie i wsparcie.
Szkoła Twoich marzeń?
- SP 18 to cudowna szkoła, ale chciałabym
wprowadzić jeszcze trochę zmian. Po pierwsze,
łazienki. Każda dziewczyna lubi czasem spojrzeć w
lustro i zobaczyć swe uśmiechnięte oblicze.
Chciałabym, żeby w naszych łazienkach ładnie
pachniało, żeby dozowniki mydła były zawsze pełne,

a papier delikatny. Przydałyby się również ,,różowe
skrzyneczki", to bardzo ważne dla dziewcząt.
Chcielibyśmy mieć też radiowęzeł, by móc posłuchać
na przerwach muzyki, przekazać bieżące informacje.
Marzymy również, aby w piątki móc ubierać się nieco
swobodniej, wyrazić strojem osobowość,
zainteresowania. Fajnie, gdyby ostatni weekend
miesiąca był wolny od prac domowych. Chcielibyśmy
wyjeżdżać na wycieczki, ale to zależy od sytuacji
epidemicznej. Chętnie włączylibyśmy się w różne
akcje charytatywne, bo mamy wielkie i wrażliwe
serca.
To wspaniałe plany, więc życzymy Ci, byś mogła
je zrealizować i tym samym wzbogacić nasze
szkolne życie.
Dziękuję serdecznie, na pewno się postaram.
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NASI PRZYJACIELE

Jednym z moich zwierząt domowych jest patyczak rogaty. Kupiłem go
w sklepie zoologicznym około 10 miesięcy temu. Należy on do rzędu
straszyków, ma około 10 cm długości, a jego kolor uzależniony jest od
wilgotności jaka panuje w terrarium. Jeśli jest mniej wilgotno, to patyczak
robi się brązowy, a jeśli jest bardziej wilgotno, to staje się zielony.
Nazwałem ją Limonka, ponieważ jest samiczką. Samce są nieco
mniejsze. Nie jest zwierzątkiem bardzo wymagającym. Żyje w niewielkim
terrarium wyścielonym torfem. Żywi się listkami bazylii lub malin. Aby
zapewnić jej odpowiednią wilgotność, skraplam ścianki terrarium 2 razy
dziennie wodą.
Limonka nie jest zwierzątkiem, które lubi być noszone przez wszystkich
na rękach, wręcz każde z jej wyjść z terrarium powoduje stres, wtedy
udaje skorpiona, odwłok do góry. Dlatego staram się ją wyjmować jak
najrzadziej, gdyż terrarystyka nie polega na wyjmowaniu zwierząt z
terrarium, ale na zapewnienie im w miarę możliwości naturalnego
środowiska życia.
Udało mi się również z jajeczka złożonego przez Limonkę wyhodować
małego patyczaka, który był wielkości paznokcia. Nie potrzebny był do
tego samiec, bo oprócz rozmnażania płciowego patyczaków występuje
partenogeneza - czyli z jajeczka złożonego przez samicę jest w stanie się
wykluć mały patyczak.
Pomimo że z Limonką nie mam takiej więzi jak z moim kotem, to jestem
dumny z siebie, że zapewniam jej dobre warunki do życia, że udało mi
się wyhodować małego patyczaka.

To jest Bobuś, malutki jeż
pigmejski. Bobuś właśnie skończył
roczek. Nasza mała jeżynka
bardzo lubi biegać w nocy, a w
dzień sobie śpi, czasami wyjdzie
na jedzonko i wtedy można się z
nim pobawić. Tata zrobił Bobkowi
wybieg i zaraz wieczorem
wychodzi ze swojego domku i
tupie. Bardzo lubi owoce i mięso
gotowane z kurczaka, ale
najbardziej smakuje mu kocia
karma. Mimo że jest z nami prawie
rok, cały czas fuka, ale podobno te
małe kulki tak mają, że nawet jak
się do kogoś przyzwyczają, to i tak
fukają, dlatego niektórzy mówią na
nie fukacze.

Mój pies nazywa się Feniks. Jest
dużym psem o kolorze białym. Ma
mały pyszczek, ale za to
zakręcony ogon. Lubi bawić się
piłką, biegać po dworze. Feniks
jest ze mną już rok i bardzo go
kocham.
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Jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch kocurów, Picola i Pudziana,
które mają dość ciekawe charakterki, są kompletnie inne.
Pudzio ma 11, 12, lub nawet 13 lat, nie znamy jego dokładnego wieku,
Picolko jest za to młody - ma nieco ponad rok, Picuś jest bardzo duży, w
przeciwieństwie do Pudzia, który jest malutki. Obydwa koty posiadają
duże oczy, młodszy ma żółte, a starszy pomarańczowe. Picolo ma szare
lekko pręgowane futro, a Pudzio czarne i jednolite.
Picolek jest rozbrykanym, ciekawskim oraz nieco niegrzecznym kotem,
który chętnie rozrabia, a drugi jest jego przeciwieństwem - grzecznym,
spokojnym i rozważnym kocurem. Pudzian nie jest skory do zabawy, ale
za to Picolo mógłby się bawić bez przerwy, zwłaszcza w aportowanieuwielbia przynosić komuś piłeczkę, aby mu rzucił.
Kocham obydwa swoje koty, bez względu na to, że czasami zdarzy się,
iż pozrzucają coś z mebli, albo wyjmą ubrania z szafy, ponieważ
lepszych nigdzie nie ma.

A. Z.

KĄCIK NAJ

Najpiękniejsze barwy jesieni:
· Czerwona
· Pomarańczowa
· Ruda
· Żółta
· Brązowa
· Bordowa
Najsmaczniejsze dary jesieni:
· Śliwki
· Gruszki
· Jabłka
· Morele
· Dynie

Najbardziej z jesienią kojarzą się:
· Kolorowe liście
· Kasztany
· Żołędzie spacery
· Grzyby
Najbardziej znane jesienne święta:
· Narodowe Święto Niepodległości
· Dzień Nauczyciela
· Wszystkich Świętych
· Dzień Pieczonego Ziemniaka
· Halloween
· Mikołajki
· Andrzejki
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KĄCIK PRZYRODNICZY
Cześć, mam na imię Ola i dzisiaj chcę
Wam trochę opowiedzieć o szpicu
miniaturowym.
Jeśli macie zwierzątko domowe, wiecie,
że zwierzątko to nie zabawka i to wielka
odpowiedzialność. Wiedzieliście, że szpic
miniaturowy rośnie do 22 cm. Pewnie tego
się spodziewaliście, że jest w top 10
najsłodszych psów. Szpic miniaturowy może
być znany z kanału na YT ,,Wersow’’. Szpic
jest bardzo znaną rasą psów, nawet ja chcę
takiego.
To koniec na dziś, więcej o Waszych
zwierzętach macie na stronie 7 i 8.

KRAB TĘCZOWY

AGRESYWNY CHARAKTER
I KOLOROWA SKORUPA

W Warszawie krab odwiedził jedną z mieszkanek
dzielnicy Praga-Południe. Kobieta zaniepokojona
dźwiękami stukania i skrobania postanowiła wezwać
straż miejską. Okazało się, że w pionie
kanalizacyjnym zamieszkał dorodnych rozmiarów
skorupiak, który prawdopodobnie uciekł z jednej z
hodowli.Zwierzę zostało bezpieczne odłowione i
przetransportowane do ZOO.Zwierzę jest
drapieżnikiem, aczkolwiek ludzie nie są zagrożeni
niebezpieczeństwem z jego strony. Skorupiak
charakteryzuje się agresywnym charakterem oraz
kolorową skorupą, stąd też taka nazwa. Szybko
aklimatyzuje się, wliczając w to domowe hodowle,
które muszą zapewnić krabowi odpowiednio dużo
miejsca. Żyje do 6 lat (w warunkach domowych) oraz
do 10 lat (w naturalnym środowisku). Ciekawostką jest
fakt, że w przeciągu całego życia wymienia pancerz
do 20 razy, osiągając przy tym coraz większe
rozmiary.
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GRA MIEJSKA
Dnia 2 września 2021 roku klasa V c wraz z panią Ewą Piotrowską i
panią Magdaleną Smolińską uczestniczyła w „Grze Miejskiej”, spacerze
po najstarszej części naszego miasta. Wyjście to wzbogacone było o
interesujące opowieści pana przewodnika, ale najwięcej radości sprawiło
uczestnikom szukanie odpowiedzi na pytania dotyczące historii naszego
miasta i jego położenia.
Punktualnie o godzinie 8:20 stawiliśmy się na zbiórce, a po sprawdzeniu
obecności ruszyliśmy w stronę Placu Narutowicza, gdzie na nas czekał
już przewodnik. Maszerowaliśmy dość szybko, ponieważ poranki bywają
już chłodne. Na miejscu byliśmy już o godzinie 9:00, a pan przewodnik
powitał nas promiennym uśmiechem. Nasza klasa została podzielona na
dwie grupy, a każda otrzymała specjalne zadania do wykonania.
Mieliśmy znaleźć w terenie odpowiedzi na pytania związane z naszym
grodem, na przykład ustalić jakie insygnia znajdują się na sarkofagach
władców Mazowsza, efektem działalności czego jest płocka skarpa, jakie
odznaczenie otrzymało nasze miasto w 1921 roku.
Z entuzjazmem ruszyliśmy w drogę i po wiedzę. Poziom trudności był
bardzo zróżnicowany, więc niektóre zagadki rozwiązywaliśmy bardzo
szybko, niektóre natomiast sprawiły nam pewne trudności. Najwięcej
problemów mieliśmy z określeniem sposobu powstania płockiej skarpy,
ale jakoś sobie poradziliśmy, a pan przewodnik uznał naszą odpowiedź i
rozsądził, że grupy prezentowały bardzo podobny poziom, co oznaczało
remis. Nagrodził nas magnesami i interesującymi opowieściami
związanymi z lokalną historią i tradycją. Dzięki nim mogliśmy dowiedzieć
się jak powstała sobótka, poznać pochodzenie naszego miasta i
bohaterskie dokonania jego mieszkańców. To z pewnością bardzo nam
się przyda i spraw, że będziemy jeszcze bardziej związani z tym grodem.
Po trudach poszukiwań przyszedł czas na odpoczynek, a kawałek
pysznej pizzy smakował każdemu wyjątkowo.
Wyjście to było bardzo udane, mogliśmy nie tylko lepiej poznać nasze
miasto, ale spędzić wspólnie czas co wydaje się bezcenne.

M.S.

M.S.

M.S.

M.S.

www.polskatimes.pl
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DZIEŃ UŚMIECHU

1 października 2021 roku Samorząd Uczniowski zaprosił nas do
udziału w bardzo sympatycznym przedsięwzięciu - Dniu Uśmiechu.
Kilka dni wcześniej zostaliśmy poinformowani o akcji i poproszeni
o przygotowanie odpowiedniego stroju, każdy uczeń miał tak
skomponować swój ubiór, by znalazł się w nim żółty element. Można było
również ozdobić ubranie ,,słonecznymi" naklejkami lub znaczkami.
Uczniowie chętnie włączyli się w akcję i wyglądali naprawdę kolorowo,
a na ich twarzach gościły piękne uśmiechy.
Przedstawiciele SU odwiedzali poszczególne klasy, robili
pamiątkowe zdjęcia i zachęcali wszystkich do wesołej zabawy.
Dzień Uśmiechu bardzo się nam wszystkim podobał, przypominał,
ile znaczą uśmiech, życzliwość, dobre słowo i zachęcał, byśmy żyli
kolorowo i okazywali sobie serdeczność.

M.S.

M.S.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.

1 października czuliśmy się wyjątkowo, jak wielka, szkolna rodzina.

E.W.

E.W.

E.W.

E.W.
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KĄCIK SPORTOWY
Hej, jestem Hubert.
W październikowym numerze chciałbym napisać
o ... wpadkach sportowych.
Pomyłki zdarzają się wszystkim piłkarzom,
legendom takim jak Ronaldo, Messi, Lewandowski,
czy piłkarzom dopiero marzącym o podboju futbolu,
np. Mbappe, Rashford, Sancho czy Halland. Są one
duże i małe. Przy wpadkach tych drugich zadaniem
kibiców jest przede wszystkim wyrozumiałość, czego
na pewno nie okazali kibice angielskiej reprezentacji
po feralnym konkursie rzutów karnych w finale Euro
2020. Włosi wygrali ten konkurs 3 do 2, a po stronie
drużyny Anglii pomylili się: Rashford, Sancho i Saka.
To właśnie na tę trójkę spłynęła cała fala krytyki. Na
szczęście selekcjner reprezentacji Anglii, Gareth
Southgate, zachował spokój.

O właśnie! Gareth Southgate jest idealnym
przykładem zawodnika, któremu pomyłka zniszczyła
karierę. W finale Mistrzów Świata w 1994 roku pomylił
się on w decydującym momencie, a ten błąd pozostał
z nim do końca kariery, a nawet dłużej. Gorzej, jeśli po
jednym błędzie nastąpi kolejny, o czym przekonał się
Loris Karius. Finał Ligi Mistrzów 2017/2018, Real
Madryt kontra Liverpool. Bramkarz The Reds tak
nieudolnie wznawiał grę, że wyrzucił piłkę wprost pod
nogi Benzemy, później, pod koniec meczu, Gareth
Bale oddał strzał z dystansu wprost w Kariusa, lecz
ten wbił piłkę prosto do bramki. Po tym spotkaniu
Loris w Liverpoolu już nigdy nie zagrał.

Z WIZYTĄ U PANA DYREKTORA

26 października SU odbył długie spotkanie z
Panem Dyrektorem, na którym przedstawiony został
plan pracy na rok szkolny 2021/2022 oraz
uczniowskie pomysły na drobne zmiany w naszej
szkole. Rozmowy były bardzo owocne :) Pan
Dyrektor przychylił się do większości naszych
propozycji, ale realizacja niektórych z nich zależna
będzie od przebiegu epidemii. Jeszcze w listopadzie
w naszych łazienkach zawisną wyczekiwane lustra,
po nowym roku "różowe skrzyneczki" i jeszcze w tym
roku szkolnym jest szansa na nagłośnienie naszej
szkoły - radiowęzeł. Od listopada rozpoczynamy
akcję "Szczęśliwy numerek".

Takie błędy zdarzyć się mogą każdemu, więc nie
warto się tym przejmować tylko robić swoje.
Najlepszym, moim zdaniem, przykładem jest Unai
Simon, który popełnił tragiczny błąd, nie potrafił
przyjąć prostego podania, lecz potem wszedł na takie
obroty, że o pomyłce momentalnie zapomniano.

E.W.

E.W.

