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DZIEŃ CHŁOPCA
30 września swoje święto obchodzi męska część społeczeństwa w naszym kraju,
czyli niemowlaki, przedszkolaki, uczniowie, studenci, tatusiowie, wujkowie,
dziadkowie i wszyscy inni panowie.

DZIEŃ CHŁOPCA W NASZEJ SZKOLE
W tym numerze chcemy uczcić to święto w śmieszny i oryginalny sposób.
Nawet najmłodsi z naszej szkole mieli własne sposoby na celebrowanie owej uroczystości. Zabawa
połączona z tradycją świętowania Dnia Chłopca wywołała uśmiech na twarzach wszystkich uczniów, a
nawet i uczennic, mimo iż to nie ich święto obchodziliśmy w ostatnim dniu minionego miesiąca.
Martyna Szczerba

A jak uczcili DZIEŃ CHŁOPCA uczniowie klas I - III?
Wszyscy chłopcy dostali życzenia od swoich klasowych koleżanek, a pracownikom szkoły, w imieniu wszystkich
dziewczyn i pań , życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożyły uczennice klasy III.
W tygodniu poprzedzającym to święto klasy I-III przeprowadziły wybory Klasowego Gentelmana, czyli
najbardziej kulturalnego chłopaka w klasie. Wyniki przedstawiono na gazetce Samorządu Uczniowskiego –
zobaczcie sami na zdjęciu poniżej.
Magda

GENTELMENI

KLAS:I, II i
III

REDAKCJA I DZIEŃ CHŁOPCA
W ubiegłym roku szkolnym nasi redaktorzy przeprowadzili plebiscyt wśród dziewcząt klas VI, które wybierały:
przystojniaka, żartownisia, inteligencika i skromnisia. Możecie powspominać, czytając nr 98.
W tym roku była ankieta dla chłopców z klas IV - VIII. Zadaliśmy im 13 trochę dziwnych i śmiesznych pytań.
Jak odpowiadali? Przeczytacie na stronach: 4 i 5.
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DZIEŃ CHŁOPCA
Ankietowani chłopcy - po jednej klasie z IV - VIII, gdy dowiedzieli się, że zrobimy im fotkę,
nie za bardzo byli zadowoleni. Dlatego ukryliśmy ich twarze pod emotkami.
Trochę zdziwiła nas ich reakcja, bo buźki mają ładne i zupełnie normalne.
Czy potraficie odgadnąć, kto jest na poniższych zdjęciach?

zdjęcie: Filip

zdjęcie: Filip
Zdjęcia obok zostały zrobione z ukrycia i
zaskoczenia na jednej z przerw. Skoro chłopcy nie
chcą pokazywać twarzy, zrobiliśmy fotkę ich nóg.
Na jednym zdjęciu są również nóżki dziewczęce.
Wiecie które?
Od razu widać, bo dziewczyny siedzą inaczej niż
chłopcy. Mają też zgrabniejsze nóżki.
Na jednym zdjęciu złapaliśmy też chłopca, który nie
stosuje się do regulaminu i używa w czasie przerwy
telefonu. Nie jest jedyny. A przecież w tym czasie
można pogadać z koleżanką.
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DZIEŃ CHŁOPCA
Chłopcy z klas IV - VIII chętnie włączyli się do naszej zabawy, za co bardzo im
dziękujemy. Odpowiedzieli na wszystkie 13 pytań. Poczytajcie. Zgodzili się też na fotki. Są
na stronie 5.
A autorem zdjęć i grafiki do odpowiedzi naszych kolegów jest Kacper Kuna.
Co najbardziej lubisz
jeść w szkole?
Część chłopców lubi jeść
kanapki w szkole. Są również
uczniowie, którzy preferują
słodkie przekąski.
Kacper i Filip

Czy lubisz jeść ziemniaki?
Większość uczniów z naszej
szkoły lubi frytki. Są też
amatorzy tłuczonych oraz
pieczonych ziemniaków.
Szymon i Maciej

Twoje ulubione ubranie
Chłopy myślą niemal
identycznie: uwielbiają bluzy,
dresy i T-shirty oraz buty.
Niektórzy ubierają się w co
popadnie, a jeszcze inni lubią
zakładać plecak.
Magda i Martyna
Co lubisz robić po lekcjach?
Chłopcy okazali się być nie za
bardzo kreatywni, bo większość
wybrała podobne odpowiedzi.
Ich faworytami było granie,
oglądanie i wychodzenie z
ziomkami.
Zuzia i Julia

Jaki masz kolor oczu?
Chłopcy mają wszystkie kolory
oczu, zaczynając od
tradycyjnych niebieskich,
zielonych i brązowych poprzez
miodowe kończąc na kolorze
"nie wiem".
Wiki i Maja
Twoja szczęśliwa
cyfra/liczba?
Chłopcy w naszej szkole bez
wątpienia wykazali się
niespotykaną kreatywnością w
wyborze liczb.
Do najczęściej wpisywanych
liczb naturalnych należą:
365, 1, 6, 8, 18, 10, 5, 16, 3,
2137, 2, 14, 4, 2008,
156228617, 7, 21, 13.
Naszymi faworytami okazały się
jednak: B, A, C, E i nie mam.
Marek i Maria

Twoje ulubione imię żeńskie?
Nie będziemy komentować
wyboru imion. Może chłopcy
podali swoje miłości.

Hania, Nikola, Ala, Oliwia,
Natalia, Grażynka, Barbara,
Amelka, Julka, Maja, Iza,
Justyna, Patrycja, Olivia, Zuzia,
Wiktoria, Zosia, Michalina,
Maria, Kasia, Ania,
Nie Wiem,
Kinga, Gosia.
To "Nie Wiem" jest najbardziej
tajemnicze.
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DZIEŃ CHŁOPCA
Jaki chciałbyś dostać prezent od
koleżanek z klasy
na Dzień Chłopca?
(max. za 10 zł)
Uczniowie zdecydowanie nie
wiedzą, ile kosztują różne rzeczy.
Pomijając 2000 gemów Brawl
Stars, chłopcy chcą dostać
pudełko po RTX 2060. Niektórzy,
jako symbol szczęścia, chcieliby
otrzymać białą różę. Część z nich
jest dziecinna i właśnie dlatego
chętnie przyjmą samochody hot
wheals. Reszta stawia na colę, coś
słodkiego, Mc Donalda czy też
dziesięć złotych do samodzielnego
wydania.
Marek i Martyna

Kolor Twoich włosów…
W kwestii koloru włosów nasi
koledzy nie wykazali się nadmierną
kreatywnością. Poza klasycznymi
odpowiedziami typu: blond czy
brązowy, zaistniały również dwie
odpowiedzi: nie wiem i brak.
Marek i Martyna
Gdybyś mógł, jaką super moc
byś sobie przypisał?
Uczniowie płci męskiej wybrali
niektóre ze zwyczajnych mocy. Oto
niektóre z ciekawszych
to: latanie, niewidzialność i
nieśmiertelność. Z tych
niepowtarzalnych pojawiły się
m.in.: połączenie mocy Wandy i
Doktora Strangesa, jak dostanę
jakąś książkę to znam ją na
pamięć czy tzw. "-".
Maria i Martyna

Ulubiona technika walki...
bo to przecież
zajęcia chłopców
Myśleliśmy, że chłopcy zaprzestali
w XXI wieku walk z użyciem
kończyn dolnych i górnych.
Niestety, najczęściej stosowane
przez nich metody walki to
m.in.: kopanie :), rzucanie
przeciwnikiem czy MMA.
Maria i Martyna
Czym najbardziej
lubisz się przechwalać?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
chociaż "grać" pojawia się
najczęściej. Do najbardziej
intrygujących należą: ?, nie wiem,
powietrzem i nudną koleżanką.
Martyna i Maria

Miesiąc Twojego urodzenia
Ankietowani chłopcy urodzili się w
niemal wszystkich miesiącach
roku, prócz lutego i marca.
Pojawiły się również miesiące, o
których istnieniu usłyszeliśmy po
raz pierwszy, np. "szpital", "szpital
w Polsce", "nie wiem" i "Katowice".
Maria i Martyna

Reasumując, mamy w szkole
interesujących, tajemniczych - po
prostu ciekawych kolegów.
Redakcja
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DESKOROLKA
W poprzednim numerze Zuzia Zębala opowiedziała o historii deskorolki. Dołączyła też
kilka ciekawostek.
Teraz - rodzaje deskorolek. Specjalnie dla chłopców, bo w tym sporcie są lepsi od
dziewczyn.

KLASYCZNA DESKOROLKA
Najczęściej można ją spotkać na
ulicy, ponieważ jest bardzo
uniwersalna. Ma trucki z metalu,
które umożliwiają skręcanie. Jej
kółka są miękkie albo twarde. Jaka
jest różnica? Miękkie są do jazdy
miejskiej, bo mają dużą
amortyzację. Twarde kółka lepiej
sprawdzają się w skateparkach.
Mają dużą przyczepność, więc
można ślizgać się po murkach.
Klasyczna ma ok. 31 cali długości
oraz 7-9 cali szerokości.

DESKOROLKA LONGBOARD
Ten typ deski jest dość duży - ok. 1
m długości, jednak zdarzają się
egzemplarze nawet dwukrotnie
dłuższe. Longboardy
charakteryzują duże i miękkie koła,
które gwarantują przyczepność i
pozawalają na jazdę w
różnorodnych warunkach.
Longboard przeznaczony jest do
zjazdów, dlatego wizualnie jest
podobny do snowboardu.

DESKOROLKA CRUISER
Jest bardzo zwrotna, ma miękkie
gumki, przez co skejter ma
możliwość szybkiej reakcji. Kółka
są dość duże, co wpływa na
większy komfort jazdy
po brukowych chodnikach czy
ulicach. Cruiser to deskorolka
idealnie nadająca się dla osób,
które rozpoczynają swoją przygodę
ze skatem. Wśród cruiserów
wyróżnia się również fishboardy,
czyli tzw. fiszki. Są małe i mieszczą
się w plecaku.

DESKOROLKA ELEKTRYCZNA
Napędzana jest przez silnik
elektryczny, którego moc steruje
się za pomocą pilota. Maksymalna
prędkość na deskorolce
elektrycznej to 10 km/h. Można
przejechać nią około 25 km.
Akumulatory ładuje się ładowarką
podłączaną do gniazdka
elektrycznego.
Jest to fajny środek transportu, np.
do szkoły czy pracy.

MOUNTAINBOARD
To typ deskorolki terenowej. Jest
dłuższa od tradycyjnej deskorolki
Ma 8 calowe, pompowane koła, z
felgami wykonanymi z lekkich
stopów oraz duży bieżnik na
oponach, który wpływa na wysoką
przyczepność oraz
bezpieczeństwo. Mountainboard
jest odpowiedni do jazdy po
trudnych terenach, np.
nadmorskimi plażami czy zjazdów
po stokach górskich.

WAVEBOARD
Ma dwa kółka, które obracają się o
360 stopni. Umożliwia to jazdę bez
odpychania się pod górkę jak i z
górki. Ma nieco inny kształt niż
pozostałe deskorolki: zbudowany
jest z dwóch płaszczyzn w
kształcie łzy, które są połączone
ruchomym drążkiem na sprężynie.
Jazda na waveboardzie została
nazwana streetsurfingiem, czyli
serfowaniem po ulicy.

