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Odgadnij z rebusów
dziewięć nazw
polskich miast
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wywiady,
psychozabawa,
nasi ulubieńcy
PIĘTERKO - coś dla maluchów

Witamy w Nowinkach po wakacyjnej przerwie! Pojawiły się
nowe działy, a stare zostały odświeŜone. Teraz co miesiąc będziemy wam serwować porcję
dobrej rozrywki i ciekawych
informacji, dzięki czemu nuda
Was nie dosięgnie. W tym numerze między innymi: wywiad
z dyrektorem naszej szkoły,
komentarz do wyborów na prezydenta RP oraz przewodniczącego SU naszej szkoły (wywiad
z nim takŜe w tym numerze ),
Gołota ucieka z ringu, psychozabawa i wiele innych.

SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:
AGATA KORCZAK
– REDAKTOR NACZELNY,
MACIEK „SUCHY” DOLIŃSKI
– Z-CA RED. NACZELNEGO,
ORAZ: MICHAŁ „SMYLO” SMYL
– „DOBRY DUCH”.
Opieka literacka:

p. Paweł Szymański
Opieka graficzno – techniczna:

p. Joanna Cybulak

Prosimy o współpracę. Co Was interesuje? O czym chcielibyście przeczytać
w ,było nie było, Waszej gazetce? Do
dyspozycji macie skrzynkę kontaktową.
Piszcie, telefonujcie, e-mailujcie, zaczepiajcie redaktorów na korytarzu!

Wywiad z dyrektorem szkoły
Panem Romanem Siejewiczem
N: Ile lat pełni pan funkcję dyrektora naszej szkoły podstawowej?
D: JuŜ drugi rok.
N: Z czym jako dyrektor ma pan największe problemy?
D: Niestety, odpowiedź brzmi – pieniądze. Na szczęście nie tylko one się liczą.
N: Jakie jest pana zdanie na temat zmian w szkolnictwie?
D: Według mnie są to zmiany pozytywne, m.in. dlatego, Ŝe powinno być mniej
typowo pamięciowej nauki oraz „tłoku” w szkole dzięki zmniejszonej liczbie klas.
N: Jakie są pańskie plany co do naszej szkoły. Co chciałby pan w niej zmienić?
D: Na pewno na ŜuŜlowym boisku będzie posadzona trawa, a nawet, jeśli nam na
to pozwoli budŜet, nałoŜymy nową warstwę betonu na resztę b oisk. Postaramy
się pomalować naszą szkołę na kolorowo. W drugim półroczu kaŜda szkoła podstawowa w tym nasza będzie miała do przygotowania imprezę w Centrum Kultury
i Promocji. Będziemy mieli duŜe pole do popisu.
N: Czego oczekuje pan od nas – uczniów?
D: MoŜna powiedzieć, Ŝe nawet jeśli spełnicie połowę z moich oczekiwań, to będę
zadowolony, Ŝe tak jest.
Pytania: Agata Korczak
Opracowanie: Maciek Doliński
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• Koniec kariery Gołoty ?
W nocy z 20 na 21 października o godz. 2.40
Andrzej Gołota i Mike Tyson rozpoczęli walkę,
na którą czekało bardzo duŜo fanów boksu.
Jej zakończenie było dosyć nietypowe: w
przerwie między 2 i 3 rundą nasz zawodnik
uciekł z ringu. Tym samym jego rywal z USA
wygrał to starcie. Jednak dzień później lekarz
w stanach stwierdził, Ŝe Gołota ma... złamany
kręgosłup, oraz krwiaka na mózgu. MoŜna
by
w to uwierzyć gdyby nie fakt, Ŝe następnego
dnia
Andrzej o własnych siłach stawił się na lotnisku aby na zwolnieniu rehabilitacyjnym od tego samego lekarza odlecieć do Polski. Nie wiadomo juŜ czy się śmiać
czy płakać.
• Kończą się wybory
Ostatnio miały miejsce wybory. Na prezydenta RP, oraz na przewodniczącego SU
naszej szkoły. Aleksander Kwaśniewski pobił innych kandydatów mając 56% poparcia, zaś drugie miejsce zajął polityk, który miał ponad dwa (!) razy mniej głosów od lidera.
Bardzo podobnie sytuacja wyglądała u nas na wyborach do
Samorządu Uczniowskiego, w których Mateusz Ul pokonał
innych wynikiem ponad 110 głosów, zaś drugie miejsce
zajął uczeń mający niespełna 60 punktów.
Chciałbym jednak poruszyć jedną kwestię, czyli rzetelność
kandydatów ostatnich lat. Pamiętajcie - OBIETNICA TO
OBIETNICA!!!!!!!! – czyli ktoś obiecał dyskoteki i
radiowęzeł (najczęściej spotykany schemat ☺ ) to trzeba
się z tego wywiązywać. Ale moŜe niesłusznie posądzam o
takie rzeczy Mateusza, na razie dajmy mu czas ....
Kącik redaguje Suchy

TO I OWO NA SPORTOWO
Dnia 3.10. 2000r. odbyły się mistrzostwa międzyszkolne w biegach przełajowych.
Wystartowało w nich po 20 uczniów z kaŜdej podstawówki. Zespół dziewcząt zajął 2
miejsce, chłopcy 1. Tym wynikiem zakwalifikowali się do zawodów powiatowych.
Potem biegaliśmy 9.10.2000r. Niestety tym razem juŜ nie wygraliśmy, mimo Ŝe DAREK DRZYMAŁA z Va zajął pierwsze, a MAGDA SIEJEWICZ z VIc drugie miejsce. Dziewczyny spadły na 5 pozycję, a chłopcy na 4, nie kwalifikując się do zawodów
wojewódzkich. Ale nie rozpaczajmy, następnym razem będzie lepiej.
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 Britney , Jean Spears,
przezwisko Bit-Bit
 urodzona 2 grudnia 1981 r.
w Kentwood w Luizjanie
 ma ok.19 lat
 kolor włosów-ciemny blond
 oczy-ciemny brąz
 wzrost-152 cm
 waga-56 kg
 jest spod znaku Strzelca
 jej pierwsza płyta nosi nazwę „Baby one
more time”, a druga „Oops! I did it again”.

 urodzony 8 maja w Madrycie w Hiszpanii
 ma 25 lat
 kolor włosów-czarny
 oczy-ciemny brąz
 wzrost-176 cm
 waga-62 kg
 znak zodiaku-byk
 ulubiony dzień – piątek,
miesiąc – maj

Wywiad z Mateuszem Ulem
przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego
N: Jak się czujesz w roli przewodniczącego SU?
M.U.: Czuję się szczęśliwy.
N: Dlaczego postanowiłeś wziąć udział w wyborach?
M.U.: PoniewaŜ czułem, Ŝe mam szansę wygrać.
N: Jakie masz zainteresowania? Opowiedz coś o sobie.
M.U.: Lubię jeździć na desce, grać w Playstation. Interesuję się sportem i komputerami. Moim ulubionym przedmiotem jest wychowanie fizyczne i historia.
N: Co masz zamiar zrobić dla szkoły jako przewodniczący?
M.U.: Mam zamiar sprawić, aby nasza szkoła nie była nudna tak jak inne i aby
uczniowie chętnie do niej przychodzili.
N: Czy przychodzą juŜ do Ciebie dzieci w róŜnych sprawach?
M.U.: Nie. ( przychodźcie! – redakcja)
N: Czy zamierzasz jakoś przeciwdziałać przemocy szkolnej?
M.U.: Tak, pragnąłbym, aby nikt wracając do domu nie był smutny i nikt nie bał się
przychodzić do szkoły.
Rozmawiały: Magdalena Wnuk, Monika Samol, Olga Olszówka

Przeprowadziliśmy sondę na temat:
„O czym chcielibyście czytać w szkolnej gazetce?”
Oto odpowiedzi które uzyskaliśmy:
 „po prostu trochę luzu, Ŝadnego języka urzędowego” – Maciek
 „coś o modzie” – a dokładnie – w co się ubiera
Britney Spears albo Enrique Iglesias - Ewa

Wiadomość dla miłośników muzyki!
W następnym numerze gazetki „Nowinki” ukaŜe się pierwsza
lista przebojów. MoŜecie głosować na swoich ulubionych wokalistów i wokalistki wraz z piosenkami. Głosy będzie moŜna
wrzucać do skrzynki kontaktowej, która będzie wisiała w szkolnej bibliotece.
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 „ ściągi” – do kserowania (schematy z matematyki, regułki z języka polskiego, waŜne daty z
historii i innych przedmiotów) – Dudi
 „duŜo dowcipów i kawałów” – Mateusz
ToXik
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− Mówi ślimak do swojego kolegi:
− Ty to jesteś prawdziwa błyskawica,
wczoraj jeszcze byłeś po tamtej stronie drogi!
− Jakie zwierzę wydaje odgłosy: uhh−uhh?
− Sowa, gdy leci do tyłu.
− Kiedy ćmy latają za dnia?
− W czasie zaćmienia słońca!

− Dlaczego pchły nie jeŜdŜą taksówką?
− Od tego mają psi ogon!

− Co się dzieje z gęsią kiedy jest jej zimno?
− Dostaje gęsiej skórki!
− Dlaczego mysz piszczy?
− Bo nikt jej nie naoliwił!
− Dlaczego borsuk ma futro?
− Bo głupio wygląda w kurtce!
Przygotowały: Ania Fedorczuk i Iza Pawlak
ZWIERZAKI − CUDAKI
Koń palomino:
W Stanach Zjednoczonych
Ameryki w 1936r.opracowano standard rasy
palmino. Ten koń musi mieć budowę
odpowiednią dla wierzchowca, ładną głowę.
Oboje oczu palomino są jednakowego koloru
ciemne albo brązowe. Tego samego koloru jest
grzywa i jego ogon. Skóra rasowego palmino
musi być ciemna albo złocista.

W listopadzie odbywają się trzy waŜne święta: dwa kościelne i jedno państwowe.
Właśnie z tej okazji opisujemy je na łamach gazetki.
Wszystkich Świętych – w kalendarzu kościoła katolickiego uroczystość upamiętniająca
wszystkich zbawionych (nie tylko kanonizowanych i beatyfikowanych przez Kościół). Jej
podstawą teologiczną jest dogmat świętych obcowania, głoszący nadprzyrodzoną wspólnotę łączącą wyznawców Jezusa Chrystusa na ziemi i w czyśćcu ze zbawionymi w niebie i
aniołami. Wszystkich Świętych – czcząc zwłaszcza pamięć męczenników – obchodzono
początkowo w piątek oktawy Wielkanocy, później w pierwszą niedzielę po tzw. Piędziesiątnicy, czyli po Zesłaniu Ducha Świętego (w tym dniu święto owo przypada do dziś w
kalendarzu prawosławnym). Termin obecny to 1 listopada.
Zaduszki – właściwie Dzień Zaduszny, poświęcony jest pamięci zmarłych, obchodzony 2 listopada, nazajutrz po Wszystkich Świętych. Genezą Zaduszek były uroczystości
pogańskich Słowian, które obchodzono cztery razy w ciągu roku.
Zaduszki to dzień modlitw za zmarłych, odwiedzania cmentarzy i zapalania na grobach
świateł, które symbolizują nieśmiertelność duszy.
Święto Niepodległości (11 listopada)
Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się wielka wojna, zwana I wojną światową.
Trwała ona ponad cztery lata aŜ do listopada 1918 roku. Po jednej stronie znalazły się
Niemcy i Austria, po drugiej zaś Francja, Rosja i Wielka Brytania. Stopniowo do wojny
przystępowały inne państwa. W końcowej fazie wojny uczestniczyły w niej 33 państwa
świata. Po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbioru Polski, a więc Austria, Rosja i
Niemcy były w stanie wojny po róŜnych stronach frontu. Fakt ten obudził w społeczeństwie polskim nadzieję na bliskie odzyskanie niepodległości. Polacy w kraju i za granicą
organizowali polskie oddziały wojskowe u boku walczących ze sobą mocarstw, a tym
samym przypominali światu imię Polski. Zyskały sławę polskie oddziały zbrojne zorganizowane w kraju, w zaborze austriackim, pod nazwą Legionów. Walczyły one na froncie
wschodnim z Rosją.
Twórcą Legionów był Józef Piłsudski, niestrudzony bojownik o niepodległość, późniejszy Marszałek Polski i przywódca narodu. Armia polska utworzona została równieŜ
we Francji i wzięła udział w walkach z Niemcami na froncie zachodnim. Nie tylko obecnością na polach bitew chcieli Polacy przypomnieć światu imię Polski. Wielkiej sławy
pianista i gorący patriota polski, Ignacy Paderewski, starał się zainteresować sprawą polską polityków wielkich mocarstw, odbywały się teŜ apele do sumienia społeczeństw. W
listopadzie 1918 roku Polacy nie czekając na pomoc z zewnątrz sami przystąpili do rozbrajania wojsk niemieckich i austriackich. Na czele zbrojnych oddziałów odradzającej się
Polski stanął Józef Piłsudski, który wkrótce otrzymał największą władzę jako Naczelnik
Państwa. Polska, powstająca po ponad 120 latach niewoli, miała jeszcze przed sobą trudne
lata. Trzeba było wywalczyć granice na zachodzie i na wschodzie. Zbrojny czyn Polaków
z Wielkopolski i Śląska przyczynił się do ustalenia granic zachodnich. Na wschodzie natomiast wytyczenie granic nastąpiło po zwycięskim odparciu w 1920 r. najazdu wojsk
bolszewickiej Rosji.
Dopiero po tych groźnych i trudnych latach mogli Polacy przystąpić do pełnej odbudowy i rozwoju niepodległego bytu.
OPRACOWALI: AGATA KORCZAK I MAGDALENA DZIK
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Kalendarium.
1.09.00-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
1.09.00 O godzinie 11:00 na placu szkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pan dyrektor wygłosił mowę powitalną.
Po przywitaniu klas pierwszych i przedstawieniu nowych wychowawców, wszyscy
uczniowie z wychowawcami rozeszli się do klas.
04.09.00-Pierwszy dzień nauki.
Pierwszego dnia nauczyciele nie stawiali ocen. Odbywały się lekcje organizacyjne, na
których omówione zostały zasady i obowiązki ucznia. Były to luźne lekcje. Prawdziwa
nauka zaczęła się dopiero następnego dnia.
-Wybory S.U.
Odbyły się wybory samorządu uczniowskiego. KaŜdy głosował na wybrane przez siebie
cztery osoby. Po zsumowaniu okazało się, Ŝe przewodniczącym został Mateusz Ul z klasy
VI „c” z wynikiem 119 głosów(wywiad z Mateuszem na stronach kolejnych. Jego zastępcą, sekretarzem i skarbnikiem zostali: Mateusz Łojek, Klaudia Sęk, Magdalena Wnuk.
Samorząd przedstawiamy na stronach dalszych.
30.09.00- Dzień chłopaka.
Chłopcy otrzymali drobne upominki od swoich koleŜanek. Zazwyczaj były to śmieszne
drobiazgi. Widzieliśmy odlotowe krawaty z „ciucholandi” i smoczki. Oprócz prezentów
urządziliśmy
Chłopakom dyskoteki klasowe. Wszyscy?. Byli zadowoleni.
14.10.00-Dzień nauczyciela.
Dzień nauczyciela faktycznie odbył się w sobotę, ale uczniowie
urządzili to święto juŜ w piątek. Dawaliśmy nauczycielom kwiaty i
inne drobne upominki. Trochę mniej pomysłów było, co do prezentów dla męŜczyzn.

Hej, trudne pytanie jak na sprawdzianie: czy uczysz się całymi godzinami. A moŜe szkoda ci na ksiąŜki kaŜdej minuty? Tylko chwileczkę
zajmie ci sprawdzenie, czy nauka to dla ciebie powód do stresu.
1.

Pod którym zdaniem moŜesz się śmiało podpisać?
a) Rodzice mówią mi w nieskończoność, bym się więcej uczyła i poprawiła
oceny.
b) Uczę się naprawdę duŜo, Ŝeby mieć lepsze stopnie.
c) Oceny, zaliczanie semestrów- jakoś to będzie.

2.

Jest wieczór, jutro waŜny test. Jak samopoczucie?
a) Trochę się boję, dlatego siedzę jeszcze nad ksiąŜkami, ale kładę się spać
przed 20:00
b) Powoli układam się do snu. Będę jeszcze miała czas na pouczenie się w autobusie, w drodze do szkoły.
c) PotęŜnie się denerwuję, nie mogę jeść, pić ani spać.

3.

Zostało tylko kilka minut do klasówki semestralnej. O czym myślisz nasza
prymusko?
a) Musze wypaść jak najlepiej. Moja przyszłość od tego zaleŜy.
b) Chciałabym, by mi dobrze poszło. Nie denerwuje się, na pewno wszystko będzie w porządku.
c) Zawsze jest przecieŜ drugi semestr.

4.

Prawdziwy koszmar! Niezapowiedziana klasówka! Co robisz?
a) Myślę sobie: wredny nauczyciel. Robi to specjalnie, Ŝebym miała słabe stopnie. I po co odrabiałam pracę domową?
b) Nim nauczyciel rozda test, przeglądasz nerwowo zeszyt, próbując nauczyć się
ostatnich dziesięciu lekcji.
c) Dzięki Bogu, czytałam zadane rozdziały i przystępuję do testu. Zazwyczaj jestem przygotowana na takie niespodzianki.

5.

Mama wróciła z wywiadówki semestralnej i ...
a) Jestem bardziej zdenerwowana niŜ rodzice. Obiecuję sobie, Ŝe będę uczyć się
jeszcze więcej.
b) Szkoła to tylko szkoła, nie ma się czym przejmować.
c) Wybucha awantura, rodzice pytają, czy ja się choć trochę w tym półroczu
uczyłam.
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Aga i Madzia D.

Czas wolny
w roku szkolnym?
Zapomnij!
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6.

Kiedy zaczynasz się uczyć do duŜego sprawdzianu?
a) Tydzień albo przynajmniej kilka dni przed testem.
b) Tego samego dnia, w którym zapowiedziano sprawdzian.
c) Dzień przed, a i przerwa obiadowa przed sprawdzianem wystarcza.

7.

Gdy jakiś przedmiot idzie ci ciut gorzej :
a) Nie martwię się- od jednej pały jeszcze nikt nie umarł.
b) Kuję, biorę korepetycje...
c) Uczę się trochę więcej, takŜe z koleŜankami.

8.

Korzystanie ze streszczeń jest:
a) Oszukiwaniem i robię to tylko lenie.
b) Po prostu innym sposobem czytania lektur (Pst! Ty zawsze tak robisz...)
c) Pomocne, jeśli nie wiesz nic o lekturze.

1. a = 3, b = 2, c = 1
2. a = 2, b = 3, c = 1
3. a = 1, b = 2 ,c = 3
4. a = 3, b = 1, c = 2

5. a = 1, b = 2, c = 3
6. a = 2, b = 1, c = 3
7. a = 3, b = 1, c = 2
8. a = 1, b = 3, c = 2

NERWICA KLINICZNA(OD 8 DO 12)
Czasami sytuacja wymaga perfekcjonizmu-gdy operujesz na otwartym sercu, pilotujesz
statek kosmiczny lub nakładasz jasno czerwoną szminkę. Jednak w szkole zabijanie się dla
lepszych wyników po prostu nie ma sensu. Zdobywanie stopni jest waŜne, ale nie moŜna
podporządkować temu całego Ŝycia. Jeśli przestajesz spotykać się z przyjaciółmi, masz
bóle Ŝołądka i trudności z zasypianiem, oznacza to, Ŝe twój mózg się lasuje w stopniu
uniemoŜliwiającym ci funkcjonowanie. Pomyśl, co jest powodem tego stresu. Jeśli są to
wymagania rodziców, wytłumacz i, by trochę je zmniejszyli. Jeśli to ty najbardziej na
siebie pokrzykujesz, przestań w tej chwili !Nie zastanawiaj się nad kaŜdą oceną i nie porównuj siebie z innymi. Gdy zrozumiesz, Ŝe waŜna jest wiedza, a nie oceny, znajdziesz się
na prostej drodze do sukcesu.

ZDROWY NIEPOKÓJ( OD 13 DO 18)
Przed wielkim egzaminem-jak kaŜdy-siadasz i zakuwasz. Wtedy traktujesz naukę naprawdę powaŜnie. Nie robisz tego dla rodziców czy nauczycieli, chcesz przekonać samą siebie,
Ŝe potrafisz uzyskiwać najlepsze stopnie. Kiedy twoje metody nauki cię zawodzą(oj, zdarza się, zdarza), czujesz się nieco rozczarowana. Zamiast jednak rwać włosy z głowy,
spokojnie analizujesz błędy i postanawiasz spróbować raz jeszcze. Tak trzymać! Jeśli
jednak od czasu do czasu zniechęcasz się, wybierz nowe formy nauki. Odrób lekcje z
najlepszą koleŜankę, poproś rodziców o przepytanie. Kiedy będziesz uczyć się z innymi,
nic cię nie „uchroni” przed gradem piątek i szóstek.

ZNIECZULICA (19 DO 24)
Nigdy nie pozwalasz na to, by oceny tobą rządziły. Dobrze, Ŝe nie stresujesz się szkołą,
martwi nas jednak, Ŝe jesteś cool nawet wtedy, gdy sytuacja robi się gorąca. Zdajesz sobie
sprawę, Ŝe takie luzackie podejście przysparza ci jednak trochę problemów w domu- nieprzyjemnych rozmów z rodzicami po wywiadówkach i tłumaczenia się z kaŜdej słabszej
oceny. Po co ci ten stres? Zmień swój rozkład dnia, wyrzuć z niego jedną rzecz, która
kradnie ci czas. Zamiast niej powtórz sobie materiał z ostatnich zajęć. Pierwsza dobra
ocena z twojego najsłabszego przedmiotu zachęci cię, aby ponownie zasiąść do tych nudnych lekcji...
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