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Drodzy Czytelnicy!
    Witamy w nowym roku szkolnym w naszej nowej odsłonie. Już teraz  Dzwonek Szkolny dostępny jest
również w sieci. Wersja internetowa gazetki znajduje się na stronie www.juniormedia.pl . Serdecznie
zachęcamy do odwiedzin. Nie zapominajcie jednak o wersji papierowej, która będzie nadal kontynuowana.
  Zgodnie z naszą już dwudziestoletnią tradycją ( TAK! Pierwszy numer naszej szkolnej gazetki ukazał się
dokładnie 20 lat temu!!!) będziemy pisać o sprawach szkolnych, dotyczących nas wszystkich, ale i o innych,
zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, którym postaramy się sprostać. Możecie nam w tym pomóc, zgłaszając
się do pracy w naszej redakcji. Jeśli lubisz pisać, rysować, fotografować, masz ciekawe pomysły? Chciałbyś
się tym podzielić z innymi? Zapraszamy Cię do „zabawy” w profesjonalne dziennikarstwo!! Będziemy
wspólnie tworzyć szkolną gazetkę na specjalnej platformie internetowej Junior Media. Skontaktuj się z nami
e-mailowo: dzwonekszkolny@interia.eu
Obecny skład redakcji Dzwonka Szkolnego to:Gabrysia Staniec – redaktor naczelna, Urszula Czyrnek –
zastępca „naczelnej”, Bartek Pach, Kamil Wawrzyniak, Kamil Śliwa- redaktorzy sportowi.
I „reszta świata”, czyli Filip Poręba, Wiktoria Grzegorzek, Ola Matras, Gabrysia Trojanowska, Ewelina Madej,
Emilia Górka, Oliwia Piwowarczyk, Ilona Papież, Liliana Bulanda.
Naszym opiekunem jest pani mgr Urszula Duda.
Pozdrawiamy cieplutko -zwłaszcza, że za oknami jesienna plucha:-)
                                                                                                                         Redakcja.
W numerze: cenne rady dla Czwartaków, nasi chłopcy będą reprezentować powiat w półfinałach
wojewódzkich.
A także: kalendarz roku szkolnego, wakacyjnych wspomnień czar, sezon wycieczkowy rozpoczęty,
komiks, krzyżówka z nagrodami...

Redakcja U.Duda

http://www.juniormedia.pl
mailto:dzwonekszkolny@interia.eu
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Z życia szkoły

01.09.16r. -  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2016/2017.

03.09.16r. – Narodowe czytanie „Quo vadis”            
H. Sienkiewicza.

07.09.16r. – Spotkanie klas I-III z policjantem.

12.09.16r. – XVII Rajd Patrona Szkoły Józefa
Marka.

13.09.16r. – Dziecięcy Turniej Sołectw.

14.09.16r. – Próbna ewakuacja.

15.09.16r. – Zebranie z rodzicami.

23.09.16r. – Przedstawienie o tematyce
ekologicznej w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

23.09.16r. – Wycieczka klas III do piekarni.

26.09.16r. – Wycieczka klasy Va w Pieniny.

27.09.16r. – Wycieczka klasy Vb do Zakopanego.

07.10.16r. – Gminne zawody halowej piłki nożnej.

12.10.16r. – Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w halowej piłce nożnej.

13.10.16r. – Uroczysta akademia z okazji DEN i
ślubowanie I klas.

20.10.16r. – Spotkanie z podróżnikiem.

24-28.10.16r.-  Tydzień z patronem.

25.10.16r. – Wyjście poszczególnych klas na
cmentarz.

27.10.16r. – Szkolny etap Małopolskiego Konkursu
Matematycznego.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno -
wychowawczych

1 września
2016r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31
grudnia 2016r.

3. Ferie zimowe 30 stycznia -
12 lutego
2017r.

4. Wiosenna przerwa
świąteczna

13 -18
kwietnia
2017r.

5. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno -
wychowawczych

23 czerwca
2017r.

6. Ferie letnie 24 czerwca –
31 sierpnia
2017r.

Mamy już nowy samorząd
      W połowie września odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Zgłosiło się wielu
kandydatów, którzy w przeróżny sposób próbowali
przekonać do siebie głosujących.
W demokratycznych wyborach wybrano
następujące osoby:
Przewodniczący: Kacper Hojnor.
Z-ca przewodniczącego: Liliana Bulanda.
Sekretarz: Urszula Czyrnek.
Sekcja artystyczna: Anna Sowa, Gabriela Staniec,
Klara Rokosz.
Nowy samorząd ma następujące plany na
obecny rok szkolny:

  Kilka dni „bez mundurka”.
 „Szczęśliwy numerek”.
  Wybory miss.
  Dzień filmu.
  Lekcje jubileuszowe.
  Więcej dyskotek szkolnych.
  Kolorowe dni (np. czerwony wtorek).                
                                         K. Hojnor
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A nam się jeszcze marzą wakacje...
    
   Wakacje to już wspomnienie. Niestety już coraz bardziej odległe. Szkoda ... – ale
czemu nie wrócić pamięcią do tych cudownych chwil relaksu, zobaczyć te
niezapomniane obrazy, które przewijają się w naszych głowach. Swoimi
wspomnieniami dzieli się Oliwia.
Marzy mi się powrót do Egiptu, Grecji i Gdańska. Zobaczcie, jak tam jest
pięknie. Oto moja mała fotorelacja.

 Nad polskim morzem temperatura zazwyczaj jest niska (w porównaniu
do ciepłych krajów), bo waha się pomiędzy 20 a 25 stopni. Nasze
morze niestety jest bardzo brudne, ale za to piasek jest  o wiele
przyjemniejszy niż ten w Grecji czy Egipcie. Mimo wszystko kocham
polskie morze za to, że jest nasze.
                                                                            Oliwia Piwowarczyk

   
    W Grecji jest wspaniale.
Byłam tam dwa razy. Raz na
wyspie Rodos a drugi raz na
wyspie Zakynthos. Jest tam
piękne, błękitne morze a
temperatura powyżej 37 stopni.
    W Egipcie z kolei jest o wiele
cieplej niż w Grecji. W niektóre
dni temperatura przekraczała 40
stopni. Morze jest bardzo słone,
ale piękne.
    Zanim odwiedziłam te kraje, to
najpierw starałam się coś na ich
temat dowiedzieć.
Najciekawszym dla mnie
miejscem okazał się Egipt.
Mieszkają tam ciekawi ludzie,   
a przyroda (m.in. palmy, drzewa
cytrusowe czy kaktusy) zapiera
dech w piersiach.

                          

ZakynthosJa z Beduinką.

Statki oczekujące na wpłynięcie do portu.

O.PiwowarczykO.Piwowarczyk

O.Piwowarczyk
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Sezon wycieczkowy rozpoczęty
   Powrót do szkoły to nie tylko lekcje- nauka, kartkówki, sprawdziany, ale także
ciekawe zajęcia poza nią. Przykładem są wycieczki podczas, których możemy się
wiele nauczyć. Z tym, że w tym przypadku wiedzę zdobywamy w trochę inny sposób.
Przyjemniejszy? Pewnie wielu z Was odpowie, że tak. Klasom V udało się już we
wrześniu wybrać na wycieczki: 5a w Pieniny a 5b do Zakopanego.

    We wtorek tuż o poranku klasa 5b zebrała się pod
szkołą w Tymbarku, by o 8:00 wyruszyć do polskiej
stolicy Tatr- Zakopanego.                                  
Pierwszym etapem była miejscowość Ząb, z której
pochodzi nasz najznakomitszy obecnie skoczek
Kamil Stoch. Stamtąd wyruszyliśmy pieszo na
Gubałówkę. Po drodze mogliśmy podziwiać
przepiękne górskie krajobrazy i przyglądać się
góralskiej zabudowie, która się znacznie różni od tej
widzianej na co dzień.
Na szczycie Gubałówki mieliśmy możliwość
pojeździć na zjeżdżalni i kupić pamiątki dla rodzinki.
Uśmiechnięci i zadowoleni przeszliśmy na Polanę
Szymoszkową, z której zjechaliśmy kolejką linową.
My w powietrzu, piękna pogoda, słońce świecące
nam prosto w twarz i całe Tatry u naszych stóp-
czego chcieć więcej? Na Krupówkach zwiedziliśmy
Muzeum Tatrzańskie, gdzie dowiedzieliśmy się jaka
jest historia miasta Zakopane, jakie rośliny
występują na tatrzańskich terenach i jakie żyją tam
zwierzęta.

  

   Wszystkiego przysłuchiwaliśmy się
zainteresowaniem, za co w nagrodę pojechaliśmy
do MC Donald's. Tam napełniliśmy brzuszki, by nie
ustać podczas podejścia na Dużą Krokiew, z której
widoki zapierały dech w piersiach.
  Nasza wychowawczyni Pani Jolanta Sawicka
zadbała też o to, by po takiej wyczerpującej
wycieczce znaleźć chwilę relaksu. Ostatnim
punktem był więc "Gorący Potok" w Szaflarach,
gdzie kąpaliśmy się w gorącej wodzie, skakaliśmy
po dużej piłce i bawiliśmy się w parku linowym. 
Jednak wszystko co dobre się kończy. Pełni
wrażeń, zadowoleni, ale także mocno zmęczeni- o
czym świadczyły osoby śpiące w autobusie,
wróciliśmy do Tymbarku. 
  To były niezapomniane chwile.  

                               Urszula Czyrnek, klasa 5b

W następnym numerze swoimi wrażeniami z
wycieczki podzieli się z nami klasa 5a.

Gubałówka - 5b. U.Czyrnek
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Wieści z biblioteki
  W tej rubryce będziemy zamieszczać różne informacje związane z działalnością 
naszej szkolnej biblioteki. Znajdziecie tu comiesięczne wyniki konkursu na
najlepszego czytelnika, dane związane z Wielką Ligą Czytelników,  jak również
dowiecie się, co  nowego u  Molików.

Narodowe Czytanie

  W sobotę, 3 września przedstawicielki  naszej
szkoły: pani Beta Szarłowicz oraz uczennica klasy
VI Klara Rokosz  wzięły  udział w Narodowym
Czytaniu powieści Henryka Sienkiewicza  Quo
vadis.   Akcja  organizowana  została po raz
pierwszy w  gminie, zainicjowana przez Wójta
Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka i Bibliotekę
Publiczną w Tymbarku. Uczestnicy Narodowego
Czytania w Tymbarku otrzymali pamiątkowe
dyplomy z okolicznościową pieczątką przesłaną z
Kancelarii Prezydenta RP oraz zaproszeni zostali
do pamiątkowego zdjęcia.   Dziękujemy innym
uczniom z naszej szkoły, którzy  przybyli na
spotkanie i z zainteresowaniem słuchali pięknej
powieści Quo vadis.
                                             I.Zwierczyk

Konkurs na najlepiej wypożyczającego
czytelnika

  Nagrodą główną jest kubek z napisem
Najlepszy czytelnik.
  Podstawą do rozpatrywania w kategorii
najlepszego czytelnika jest ilość wypożyczonych    
  i przeczytanych  książek.  Pod koniec
każdego miesiąca, na stronie internetowej będzie
ogłoszony najlepszy czytelnik. Uczeń, który
zdobędzie największą ilość tytułów czytelnika
miesiąca, pod koniec semestru oraz na koniec roku
otrzyma kubek. Uczeń  wypożyczający
systematycznie książki  jest pretendentem do
zdobycia tytułu najlepszego czytelnika semestru      
i roku szkolnego 2016/2017.    

Czytelniczką miesiąca września została
Marcelina Urbańska z klasy 3a. Gratulujemy!

Mole Książkowe zawsze do pracy gotowe !
  
   W Szkole Podstawowej działa „Kółko Moli
Książkowych”, które prowadzi pani mgr Irena
Zwierczyk.
Zapraszamy do współpracy wszystkich tych,
którzy:
uwielbiają czytać książki,
chcą spędzić wolny czas wśród przyjaciół,
nauczyć się czegoś nowego,
zaprezentować swoje umiejętności.
 To my – mole książkowe:
Urszula Czyrnek,  Gabriela Staniec,  Julia Chudy,
Ewelina Majda,  Gabriela Gajda,  Oliwia
Piwowarczyk, Weronika Moskal,  Emilia Górka, 
Emilia Krzyściak, Wiktoria Jędrzejczyk.
Razem z panią Irenką przygotowujemy występy    
   i prezentujemy swoje umiejętności szerszej
publiczności. Tak było w tamtym roku szkolnym
2015/16. Wystawiliśmy przedstawienie pt.
„Królewna się nudzi”, które odbiło się szerokim
echem w Tymbarku.

   Byliśmy w przedszkolach : „U Cioci Agatki”,
samorządowym i integracyjnym. Zachęcaliśmy też 
naszych pierwszaków  do czytania organizując
uroczystość Pasowania na czytelnika. 
    W tym roku szkolnym,  10 grudnia  2016 r.          
w Bibliotece Publicznej wystąpimy
z przedstawieniem Królewna Śnieżka i 7
krasnoludków.

                               Gabriela Staniec

Wielka Liga Czytelników

   17 października ruszyła III edycja
Ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników,
który został objęty patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Szczegółowy regulamin
znajduje się na stronie:http://www.wielka-
liga.pl/doc/wlc/regulamin-wlc-2016-2017.pdf.
Wykaz konkursowych lektur znajduje się na stronie
internetowej naszej szkoły.
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Cenne rady dla ....... Czwartaczków!
     Wszystkim było ciężko wrócić do szkoły po wakacjach, ale chyba największe rozterki przeżywają
zawsze Czwartaki.  Gabrysia – już „ rasowa” uczennica, bo szóstoklasistka, ma dla Was kilka cennych
rad.

RADY DLA CZWARTOKLASISTÓW
Kto dobrych rad słucha… ten
ma uśmiech od ucha do ucha!!!
   Kochane „czwartaki” rozpoczynacie nowy etap edukacyjny. Na pewno zastanawiacie się, „jak to będzie”.
Waszą panią zastąpią teraz inne nauczycielki, będzie trochę zamieszania, bo każdą lekcję będziecie mieć w
innej sali. Ale nie ma się co łamać!!!! Każdy z nas to przechodził…i przeżył ….i ma się dobrze.
Przede wszystkim to „mieć głowę na karku” i …:
1.  załóżcie sobie notes, w którym zapisujcie najważniejsze informacje, czy zadania. Przydadzą się
samoprzylepne kolorowe karteczki – będą wam przypominać co trzeba przynieść itp.
2.  pamiętajcie, że będziecie dostawać „prawdziwe” oceny, dlatego starajcie się uczyć z lekcji na lekcje,
bądźcie aktywni i zawsze przygotowani do zajęć,
3.  W czwartej klasie będą zdarzały się niezapowiedziane kartkówki i sprawdziany, dlatego UCZCIE SIĘ z
każdego przedmiotu,
4.  wszelkie zadania czy polecenia czytajcie ze zrozumieniem, nawet po kilka razy aż wszystko będzie dla
was jasne,
5.  nie zrażajcie się niepowodzeniami, naprawiajcie błędy i idźcie do przodu,
6.  nie bójcie się pytać! Gdy czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie zapytajcie nauczycielkę, a może mógłby
pomóc starszy kolega czy koleżanka?
7.  i w końcu – przychodźcie do szkoły w dobrym humorze!!!! A to już połowa waszego sukcesu!!!
A na koniec …. rady od samego Alberta Einsteina:
* podążaj za swoją ciekawością,
* bądź wytrwały w tym co robisz,
* popełniaj mnóstwo błędów – wyciągaj lekcje,
* pamiętaj, że wiedza bierze się z doświadczenia.
                                                                                                   Gabriela Staniec  kl. V „b”

Nasze reporterki zapytały uczniów z 4 klasy, jak
sobie radzą w nowej rzeczywistości.

Ola i Wiki:Powiedz coś o sobie, jak się nazywasz? 
Bartek: Nazywam się  Bartek Pach. Chodzę do
klasy 4b. 
O. i W.: Czy fajnie jest w czwartej klasie?  
B.:  Myślę, że nie jest tak fajnie- głównie dlatego, że
jest dużo nauki. 
O. i W.: Lepiej się czułeś w trzeciej klasie? 
B.: Tak. W trzeciej było mniej nauki.  
O. i W.: Co w takim razie byś zmienił?  
B.: Chciałbym, żeby  w czwartej klasie było więcej
lekcji WF, ponieważ bardzo lubię ruch i chętnie
ćwiczę na tych zajęciach. 
O. i W.: Pewnie już nie musimy pytać jaki jest Twój
ulubiony przedmiot?  
B.: Tak, tak to już oczywiste, że WF. 

O. i W.: Jaki jest Twój ulubiony nauczyciel?
B.: Pani Urszula Duda.
O. i W.: Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubisz?
B.: Nie jestem zbyt muzykalny, więc nie przepadam
za muzyką. 
O. i W.: A nauczyciela?
B.: Wszystkich lubię. 
O. i W.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
powodzenia w IV klasie.
B.: Dziękuję.

Wiktoria Fiejtek z klasy 4b powiedziała nam, że
bardzo się jej podoba w IV klasie, bo uczy się
ciekawych przedmiotów. Do jej ulubionych należą:
matematyka i plastyka. Lubi też wszystkich
nauczycieli, ale szczególną sympatią darzy pana
Marka Sawickiego.
                        Ola Matras i Wiktoria Grzegorzek
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Na sportowo
  Sport to zdrowie! Każdy to wie i chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać.
Uprawianie sportu daje nam możliwość do pokonywania własnych słabości. Sport to
również szansa na sukces. Możesz go odnieść, pod warunkiem, że będziesz
systematycznie i ciężko trenował.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Zryw’’
   Klub działa od 1994 r. W roku szkolnym
2016/2017 do klubu należy 46 osób,  w tym 12
nauczycieli.
Prezesem klubu jest pani Jolanta Sawicka.
Celem UKS ,,Zryw’’ jest m.in.:

Organizowanie szkolnych zawodów
sportowych.
Branie czynnego udziału w zawodach
sportowych na różnych szczeblach.
Przygotowanie i zorganizowanie imprez
sportowych podczas ferii zimowych oraz
podczas tygodnia sportu.

                                                    Bartek Pach

Zawody sportowe
      W dniu 7 października 2016r. uczniowie naszej
szkoły w składzie: Wojciech Urbański, Szczepan
Dziadoń, Kamil Śliwa, Patryk Sporek, Szymon
Urbański, Kacper Hojnor, Kamil Wawrzyniak,
Szymon Woźniak, Mateusz Grucel, Krzysztof
Bulanda zajęli I miejsce w Gminnych Zawodach
Halowej Piłki Nożnej. W zawodach brały udział
zespoły z czterech szkół.
Z kolei dziewczyny w składzie: Maja Zwierczyk,
Anna Sowa, Julia Grucel, Gabriela Gajda, Gabriela
Staniec, Urszula Czyrnek, Oliwia Piwowarczyk,
Klaudia Wojtas, Ewelina Majda, JuliaChudy (pod
opieką p. Edyty Kronenberger) wywalczyły II
miejsce w Gminie.
                                            Kamil Wawrzyniak

Pow. Igrzyska Młodzieży Szkolnej

WYGRANA W ZAWODACH POWIATOWYCH !!!

  12 października 2016r. w Mszanie Dolnej odbyły się
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych
w piłce nożnej. W turnieju brało udział 11 zespołów.
Wyniki zawodów były następujące:
I  miejsce: SP TYMBARK,
II miejsce: SP 1 Kamienica,
III miejsce: SP 3 Limanowa.
Opiekunem naszej drużyny była p. Jolanta Sawicka.
Chłopakom gratulujemy i życzymy sukcesu w
zawodach rejonowych.
                                                   Kamil Śliwa  

  DZIECIĘCY TURNIEJ SOŁECTW

  13.09.2016r uczniowie naszej szkoły  brali udział w
zawodach sołectw Gminy Tymbark.
Szkoła w Tymbarku reprezentowała dwa  sołectwa:
Tymbark oraz Zamieście. Sołectwa Zawadka oraz
Piekiełko reprezentowały ich szkoły.
Wszyscy rywalizowali w  wielu zabawnych
konkurencjach, jak np.: rzut gumowcem sołtysa na

odległość, sadzenie ziemniaków na czas,
froterowanie podłogi.
   Tak urozmaicone konkurencje gwarantowały
bardzo dobrą zabawę. Było dużo rywalizacji oraz
śmiechu.
Każde zawody muszą mieć zwycięzcę. I miejsce
zajęło Sołectwo Zamieście reprezentowane przez
uczniów naszej szkoły.
                                                     Bartek Pach

J.Sawicka
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Niektórych z nas męczą talenty:-) Przyznacie chyba, że
pięknie rysujemy. Zapraszamy do ...... uśmiechu!

Komiks
U.Czyrnek, E.Majda
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HASŁO:  
Imię i nazwisko:
Klasa:

Krzyżówka
Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Za prawidłowe hasło przewidziana jest nagroda. Kupon z hasłem
można wrzucać do urny w sali nr 20. Losowanie odbędzie się 15.11.16r.. Dane zwycięzcy zostaną
wywieszone na gazetce obok sklepiku.
                                                                                                                                             Redakcja

1. Podstawowa lub średnia.
2. Inaczej plecak.
3. Uczy przedmiotów.
4. Robią ją uczniowie, gdy nie nauczyli się na test.
5. U nas w szkole co piątek po 2 lekcji.
6. Osoba ucząca się w szkole.
7. Sobota i niedziela.

8. Dziesięcio, piętnasto lub pięciominutowa.
9. Trwa 45 minut. 
10. Obowiązkowy język obcy.
11. Pisze się na niej kredą.
12. Angielski lub polski.
13. Pomoce dydaktyczne na muzyce.

. .
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RECENZJA KSIĄŻKI: „DRUŻYNA”
    Książka, której wystawię dziś recenzję to
„Drużyna” Johna Flanagana. Być może znacie go   
z serii „Zwiadowcy”. W tej pozycji głównymi
bohaterami są członkowie drużyny Czapli. W jej
skład wchodzą: Hal, Stig, Ingvar, Edwin, bracia
bliźniacy (nie do rozpoznania!) Ulf i Wulf, Stefan,
Jesper i Thorn. Każdy z nich posiada inne
umiejętności.  Oni i dwie inne drużyny (Rekiny        
i  Wilki) musiały między sobą walczyć w różnych
konkurencjach. Po wszystkim drużyna Czapli
ukończyła je najlepiej. Ich nagrodą było pilnowanie
Andolmanu, bezcennego skarbu Skandian. Lecz
gdy wartę przy skarbie miał Ulf   ( a może Wulf )
zasnął na warcie i Zavac, zły pirat,  zwiał z
Andolmanem. Hal i jego drużyna postanawiają
odejść z Hallasholm, do czasu aż odzyskają skarb.
Pływając po morzu, ich życie nie raz wisiało na
włosku. Przeczytacie, a sami się o tym
przekonacie. Nie wiem ile ta seria będzie miała
części, bo jest stosunkowo nowa. Mam nadzieję, że
co najmniej dwanaście, bo pokładam w niej nadzieję
na możliwość odcięcia się od świata w trudnych
chwilach. I Wam też tego życzę.
                                                       Filip Poręba

A na koniec:
O czym powinien  pamiętać... kulturalny uczeń.

Kilka rad dla każdego ucznia na początek roku
szkolnego. Tak dla przypomnienia :-) bo przecież
wszyscy to wiedzą i stosują się na co dzień do
podanych zasad.

KODEKS KULTURALNEGO
UCZNIA

1. Kulturalny uczeń o higienę dba, jest czysty i
schludny, buty zmienne ma.
2. Kulturalny uczeń punktualny jest, szanuje czas
innych i swój tez.
3. Kulturalny uczeń nad sobą panuje, wszystkie
problemy spokojnie rozwiązuje.
4. Kulturalny uczeń słabszym pomaga, w tym tkwi
jego siła i odwaga.
5. Kulturalny uczeń zna magiczne słowa – proszę,
przepraszam, dziękuję – to jego mowa.
6. Kulturalny uczeń nikogo nie bije, nie przezywa,
nie obgaduje, ze wszystkimi w zgodzie  żyje.
7. Kulturalny uczeń na lekcjach grzeczny jest, nie je,
nie pije, zawsze przygotowany jest.
8. Kulturalny uczeń cudze i swoje szanuje, wie, że
wszystko ma wartość i dużo kosztuje.
9. Kulturalny uczeń przykładem świeci, zawsze do
kosza wyrzuca i segreguje śmieci.
10. Kulturalny uczeń starszych szanuje, kiedy z
nimi rozmawia nie trzyma rąk w kieszeni i gumy nie
żuje.

  Powyższy kodeks znajduje się w gablotce
naprzeciwko sali nr 18. Zachęcamy wszystkich  (a
w szczególności tych uczniów, którzy  mają kłopot
z jego stosowaniem), aby jak najczęściej się tam
zatrzymali i sobie poczytali. Tak dla
przypomnienia... oczywiście :-)
                                                         U.D.

Dzwonek Szkolny
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Kącik recenzenta
W tym miejscu będziemy Wam prezentować krótkie
recenzje godnych polecenia książek, filmów, gier
czy nowości muzycznych.

. .
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