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 Drugi numer tegorocznej gazetki szkolnej pragniemy w całości poświęcić 
realizacji programu Szkoła bez przemocy. To nie jest żart, tym bardziej, że 
wszędzie zanikają dobre obyczaje, takt, kultura osobista i dobre wychowanie. 

Będziemy starali się nie tylko w czasie karnawałowych zabaw służyć radą 
SAVOIR-VIVRE. Wyraz ten pochodzi z języka francuskiego i oznacza dobre 
maniery, konwenanse towarzyskie, znajomość obowiązujących zasad oraz oby-
czajów, poprawne zachowanie w różnych sytuacjach życiowych, a także prze-
strzeganie reguł grzecznościowych w naszej szkolnej wspólnocie. 

 Jednak duży nacisk kładziemy tym razem na nasze dobre samopoczucie   
w szkole, wzajemną tolerancję, szacunek, w myśl przysłowia „nie 

rób drugiemu tego co Tobie nie miłe!”  ☺☺☺☺ 

W tym miejscu przypominamy zachowanie       
i słowa pewnej kwoki z wiersza Jana Brzechwy, 

której w żadnym wypadku nie naśladujemy ☺☺☺☺: 

Proszę pana, pewnProszę pana, pewnProszę pana, pewnProszę pana, pewna kwokaa kwokaa kwokaa kwoka     

Traktowała świat z wysokaTraktowała świat z wysokaTraktowała świat z wysokaTraktowała świat z wysoka    

I mówiła z przekonaniem:I mówiła z przekonaniem:I mówiła z przekonaniem:I mówiła z przekonaniem:    

"Grunt to dobre wychowanie!""Grunt to dobre wychowanie!""Grunt to dobre wychowanie!""Grunt to dobre wychowanie!"    

My nie traktujemy nikogo z wyższością,     
a jeśli ju ż pozwolimy sobie na ironię, to 
tylko po to, by lepiej zapamiętać obowiązu-
jące nas normy zachowania.  

 Póki co Zespół Redakcyjny szkolnego Bzika życzy wszystkim radosnego 
wypoczynku podczas zasłużonych i długo oczekiwanych ferii zimowych, szalo-
nych ale bezpiecznych zabaw na śniegu oraz na salach balowych, wszakże 
KARNAWAŁ TRWA do 13 lutego!     

Zespół redakcyjny  
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15 grudnia 2012 r. – Zawody gminne w piłkę ręczną dziewcząt (zdobyliśmy 2    

                                        miejsce) 

20 grudnia 2012 r.  – Wigilia szkolna, połączona z częścią artystyczną przygotowaną 

przez panią Annę Gaweł-Schoeneich w wykonaniu 

uczniów klasy szóstej współczesne jasełka przy-

pomniały wszystkim jak dawane z potrzeby serca 

dobro zawsze powraca do osoby obdarowującej. 

Były to wzruszające chwile, a potem dzielenie się 

opłatkiem symbolizującym bezbronnego, maleń-

kiego Jezusa, który w nędznej stajence się dla nas 

narodził.  

25 grudnia – Boże Narodzenie 

26 grudnia -  Święto świętego Szczepana 

31 grudnia – Sylwester (pożegnaliśmy stary 2012 rok) 

1 stycznia – Nowy Rok  

5 stycznia 2013 r. – „Bliżej Nieba”- świąteczny koncert na wzgórzu, który jak w po-

przednie lata zgromadził mieszkańców naszej parafii i nie tylko  

6 stycznia – Święto Trzech Króli 

17 stycznia – Zawody powiatowe w piłkę ręczną chłopców ( 1 miejsce ) 

21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dzień Dziadka,       

u nas uroczyście obchodzony w niedzielę 27 

stycznia w Domu Kultury 

22 stycznia – Rocznica wybuchu powstania stycz-

niowego 

26 stycznia – Zawody gminne w siatkówkę chłop-

ców  

22 stycznia – Wyjazd do kina na film pt. „Hobbit niezwykła podróż” 
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27 stycznia – Uroczysty Dzień Seniora w Domu Kultury, a zatem Dzień Babci i Dzień 

Dziadka, podczas którego tradycyjnie 

uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej 

i „zerówki”, przygotowane przez swoje 

panie: D. Michno, A. Jurek, B. Wilczak i L. 

Regułę, piosenką, wierszem i insceniza-

cją dziękowały swoim babciom i dzia-

dziom za serce, bezgraniczną miłość i 

czas oddany swoim wnukom. 

29 stycznia – tego dnia najmłodsze nasze 

koleżanki i koledzy z klas: 0, I, II oraz III 

byli na wycieczce w Rzeszowie, gdzie w 

trzech grupach kolejno zwiedzali budynek naszej TV regionalnej w Rzeszowie, byli    

w teatrze Maska na spektaklu „Pinokio” oraz przeszli trasę podziemną tego miasta. 

Wrażeń był ogrom. 

2 lutego –Święto Matki Boskiej Gromnicznej: tego dnia żegnamy szopki, rozbieramy 

choinki i przestajemy śpiewać kolędy. Jednak 

jeszcze ponad tydzień będzie trwał karnawał, 

w tym tłusty czwartek ☺. W ubiegłym roku 

szkolnym zamieściliśmy przepis na pyszne 

pączki. Czy Ktoś wypróbował??? 

5 lutego – wywiadówka międzysemestralna. 

9 lutego – Choinka szkolna, czyli szkolna za-

bawa karnawałowa, która tradycyjnie otwiera 

czas ferii zimowych ☺ 

11- 24 lutego – Ferie zimowe 

14 lutego – Walentynki: w tym roku liczy się własna inicjatywa i pomysł przesłania 

swojej walentynki lubianej i miłej koleżance lub ulubionemu koledze. Jest to okres 

ferii, podczas którego można chodzić do szkoły ale tylko w celach „rekreacyjnych”, 

związanych z zabawą,  sportem. 

 

 Opracowała : Anna Bojda   kl. II a 
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„Dobre maniery są kluczem 
do łatwiejszego życia wśród ludzi” 

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka nawet, jeśli byłby ubrany w łach-

many? To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowa-

nia nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To do-

bre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek.       

A w czym tkwi istota savoir vivre?  

Po prostu to wgląd na innych. W tym tkwi ambaras dobrego wychowania, aby 

obcować z ludźmi w sposób kulturalny. 

Ponieważ z natury żyjemy w skupiskach, w związku z powyższym dostosowujemy się 

do siebie wzajemnie. W tym wzajemnym współżyciu zasadą postępowania jest zwal-

czanie egoizmu, uspołecznienie się, 

liczenie się z innymi.  

Dobre maniery, dobre wychowanie, 

poprawne zachowanie, wszystko! To 

esencja savoir vivre i nie znaczy ani 

mniej, ani więcej jak życzliwość dla 

ludzi, uprzejmość, tolerancja, opano-

wanie emocji, te nienaganne formy 

powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Jeśli 

jednak los sprawił, że nie wynieśliśmy dobrego wychowania z naszego rodzinnego 

domu. Nic straconego, można to nadrobić. Sama chęć bycia nienagannym jest już 

godna pochwały. 

• Poniższe rady pozwolą Wam nadrobić i przypomnieć jak należy się zachowy-

wać, aby budzić wśród ludzi zachwyt i życzliwość. 



 6

Alfabet dobrych manier 
dla nastolatka: 

Arogancja - okazywana słowami, minami, gestami 
wobec dorosłych jest nie do wybaczenia. 

 

Brzydkie słowa – takich słów kulturalny człowiek wcale nie używa. 

 

   Cześć – nie żałujmy tego słowa wobec kolegów i koleżanek. 

 

Dyskrecja – to umiejętność zachowania tajemnicy. Nie powtarzamy 
osobom postronnym powierzonych nam sekretów. 

 

Elegancja - to styl bycia i ubierania się, polega na "dyskretnym 
uroku".  

 Fair play - szlachetna gra, w życiu codziennym polegająca na 
tym, żeby nie oszukiwać, nie wygrywać cudzym kosztem, nie 

wykorzystywać swojej przewagi. 

Gafa - zachowanie nietaktowne, raczej  niezamierzone, wynikaj ące  
z nieuwagi, niewiedzy czy roztargnienia, gdy się zdarzy, nie wpa-
dajmy w panikę i szybko przeprośmy. 

 

Higiena - obowiązuje codzienne mycie się od stóp do głów. Uwaga! 
Pryskanie brudu dezodorantem daje mizerne efekty. 

 

Imieniny  - nie zapominajmy solenizantom złożyć życzeń. 
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Jedzenie - mlaskanie, siorbanie, cmokanie, czyli jedzenie głośne 
i niechlujne jest bardzo kompromitujące! 

            Kłanianie się - młodsi kłaniają się starszym, uczniowie nauczy-
cielom i innym pracownikom szkoły, chłopcy                                             
dziewczętom.  

Listy - cudza korespondencja to rzecz święta, nie otwieramy i nie czytamy cu-
dzych listów. 

Łyżeczka - zawsze wyjmujemy ze szklanki, gdy pijemy herbatę 
(w przeciwnym wypadku grozi wybiciem oka!). 

Mowa sztućców - po skończonym posiłku odkładamy sztućce na 
talerzu równolegle do siebie po prawej stronie. 

 

Niepunktualność - ten, kto się spóźnia, zraża do 
siebie ludzi, jeszcze zanim go zobaczą. 

 

Obrażanie się - dąsanie o byle co, "muchy w no-
sie" to mało elegancki (a przy tym nudny!) spo-
sób załatwiania swoich porachunków.  

 

Plotka - jest w bardzo złym tonie. Świadczy o osobie, która plot-
kuje, że jest pusta i nie ma nic do powiedzenia na inne tematy. 

Takiej osobie nie należy ufać. 

 

Rodzice - nie do wybaczenia jest niegrzeczne zachowanie wobec 
rodziców lub lekceważące wyrażanie się o nich przy kolegach. 
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Śmiecenie - człowiek cywilizowany nie wyrzuca 
śmieci, gdzie popadnie.  

 

Telefon - dzwoniąc do kogoś witamy się i zawsze przedstawiamy, 
nie telefonujemy po godzinie 22.00. 

 

Uśmiech - ułatwia codzienne życie. To gest 
życzliwości wobec innych ludzi. 

 

 

Wizyta z rodzicami - nie okazujemy, że się nudzimy, nie 
chodzimy z męczeńska miną i nie jęczymy "chcę do domu". 

 Zwroty grzecznościowe –starajmy się  używać  „magicznych słów”: pro-
szę, przepraszam, dziękuję. 

Życzliwość – powinno się być 
życzliwie nastawionym do 
wszystkich ludzi. Takie za-

chowanie naprawdę potrafi zdziałać 
cuda! 

  

Dobre maniery dziecko nabywa od najmłod-
szych lat w domu rodzinnym. Obecnie coraz 

bardziej widoczny jest zanik pewnego słownic-
twa, które powinno być wyrazem kultury, wychowania i życia w jedności tych ludzi, których 

łączą bliskie więzy.  

Przepraszam, Proszę, Dziękuj ę. 
Tymi słowami uśmiech  

Na buziach maluję. 
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W przeddzień Walentynek przychodzi 
Jasio do szkoły i mówi: 

- Poproszę kartk ę z napisem: 
" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia wzbudza      
tabliczka umieszczona obok mumii. 

 - Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to może znaczyć - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tego nieboszczyka. 

 

Kapral szkoli szeregowców: 
-Woda wrze w temperaturze 90 stopni. 

-A nas uczono w szkole, że woda wrze w temperaturze 100 stopni! 
-Niemożliwe!! - mówi kapral sprawdzając coś w swoim notesie. 

-Tak, macie rację. Woda wrze w temperaturze 100 stopni, a 90 stopni to 
kąt prosty ! 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam... 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

- Czy nauczyciel nie zorientował się jeszcze, że pomagam ci w odra-
bianiu lekcji? - pyta ojciec syna.  

- Nie, ale mówi, że jestem coraz głupszy. 

 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę 
mówił do nauczyciela "TY". 

Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt. 
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy? 

- Bo cię lubię Kaziu!  
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Przeczytaj poniższe opowiadanie pt:     „ Postanowienie” 

  Postanowiłem sobie, że jeszcze przed końcem tego roku szkolne-
go zupełnie się zmienię. Przede wszystkim: szkoła! Żadnej jedynki       
i dwójki! Zacznę od mocnych czwórek, potem już tylko piątki 
i szóstki. I to ze wszystkich przedmiotów!  

Po drugie: koledzy! Żadnych bójek, kłótni o byle co! Mama bardzo 
tego nie lubi. 

No i wreszcie dom! Tu trzeba się będzie z pewnością najbardziej przy-
łożyć. Przede wszystkim nie złościć się na Piotrusia – przecież to jesz-
cze taki maluch! Oczywiście, nie odpowiadać niegrzecznie mamie         
i babci! I będę więcej pomagał w domu. Muszę polubić obieranie 
ziemniaków.  

Zapisałem to wszystko w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie, 
który pi ęknie obłożyłem w kolorowy papier. Na wierzchu wykaligra-
fowałem napis: POSTANOWIENIA! Wyznaczyłem sobie zadania na 
poszczególne tygodnie. Miałem zacząć realizowanie moich postano-
wień już zaraz, od dziś. 

Na razie musiałem przerwać pracę, aby się nieco posilić. Zajęło 
mi to trochę czasu. Kiedy wróciłem – oczom moim ukazał się okropny 
widok. Piotruś klęcząc na krzesełku przy biurku – smarował kredka-
mi w moim nowym zeszycie. Już kilka kartek było pomazanych na 
różne kolory i w rozmaite wzorki: kreski, kółka, kwadraty i różne in-
ne nieregularne kształty… 

Uwaga! KONKURS 

Co Twoim zdaniem powinien zrobić bohater opowiadania, żeby po-
stąpić zgodnie ze swoim chlubnym postanowieniem?  Na Twoje propozy-
cje czekamy do 12 marca 2013 r. jak zwykle u opiekuna gazetki – pani 
Zdzisławy Liebcchen. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone 
i opublikowane w kolejnym numerze „Szkolnego Bzika”.   
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Redakcja                                       dziękuje wier-

nym Czytelnikom naszej szkolnej gazetki. Naj-

bardziej dziękujemy uczniom, którzy śledzili na-

sze artykuły i rozwiązywali zagadki konkursowe. 

Wśród nich należy wymienić: 

• Lidi ę Kot 
• Magdalenę Mi ś – uczennice klasy I gimna-

zjum 
 

Wszystkim życzymy udanych ferii, a przede 

wszystkim bezpiecznych, pełnych radości i zdro-

wia. 

Życzymy też prawdziwego odpoczynku, który pozwoli nas w pełni 

sił uczyć się do egzaminów, sprawdzianu,…. do końca roku szkol-

nego! Udanej zabawy choinkowej ☺☺☺☺ 

 

 

Jeszcze raz bardzo, bardzo zachęcamy do pisemnych wypowiedzi na 
temat „POSTANOWIENIA” ☺☺☺☺ w ramach pracy konkursowej tego nume-
ru gazetki szkolnej.  

Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:        

Justyna Gołojuch  
Anna Bojda  
Konrad Lech  
Kamil Walicki 
Przemysław Migdalski   oraz opiekun i realizator strony graficznej  

 

Zdzisława Liebchen 


