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WITAMY PO WAKACJACH !  

 

 

 

 

 

 
Pozdrawiamy wszystkich czytelników naszej gazetki  

w nowym składzie redakcyjnym,  po niewielkich zmianach 

technicznych. 

Życzymy Wam udanego nowego 2014/2015 roku szkolnego, 

samych piątek i szóstek oraz chęci do pracy i dużo ZDRÓWKA !!! 

 

Szkoła to miejsce wspaniałe, 

choć każdy ma zmartwienia niemałe. 

Mimo wielu zmagań i trudów 

nikt nie umiera tutaj z nudów. 

 

Są tu nasi przyjaciele, 

każdy z nas ma ich tu wiele. 

Są rozterki i miłości, 

u każdego coś w sercu gości. 

 

Ale szkoła to też nauka, 

wiedza, mądrość i rozsądek. 

Dużo pracy, wytrwałości, 

bo warto być kimś wielkim w przyszłości! 



KALENDARIUM 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

                                                                        WRZESIEŃ 
 

 

 

 

 

 

1 września  (poniedziałek)  
Dzień Weterana,  

Pierwszy Dzień Szkoły, 

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej  

 

8 września  (poniedziałek)    
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa,  

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem  

 

9 września  (wtorek)   

Międzynarodowy Dzień Urody  

 

10 września  (Środa)   
Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom,  

Światowy Dzień Drzewa,  

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię  

 

12 września  (piątek)   
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej  

 

13 września  (sobota)   
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,  

Dzień Programisty  

 



15 września  (poniedziałek)   

Międzynarodowy Dzień Demokracji,  

 

16 września  (wtorek)  
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej  

 

17 września  (środa)   

Dzień Sybiraka  

 

18 września  (czwartek)   
Dzień Geologii  

 

19 września  (piątek)   
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk  

 

21 września  (niedziela)   
Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera,  

Dzień Służby Celnej,  

Międzynarodowy Dzień Pokoju  

 

22 września  (poniedziałek)   
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu  

 

23 września  (wtorek)   
Początek Astronomicznej Jesieni  

 

24 września  (środa)   

Międzynarodowy Dzień Głuchych  

 

27 września  (sobota)   
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,  

Światowy Dzień Turystyki, 

Światowy Dzień Serca  

 

28 września  (niedziela)   
Światowy Dzień Walki z Wścieklizną  

 

30 września  (wtorek)   
Międzynarodowy Dzień Tłumacza, 

Dzień Chłopaka. 

 

 

 



UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 

ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 

 

1 września 2014 roku w Zespole Szkół w Gardnie zainaugurowano 

rok szkolny 2014/2015.  

W hali sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy pan 

Henryk Piłat. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor 

Zespołu Szkół pani Anna Frąckowiak - Kułdosz.  

 

Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z 

wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym 

życzymy uczniom i nauczycielom wiele zadowolenia i sukcesów. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



                   UWAGA 

                     ZMIANA GODZIN 

              ZEBRAŃ Z RODZICAMI! 

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 zebrania  

z rodzicami odbywać się będą w następujących 

godzinach: 

16.30 – 17.30 – spotkania z wychowawcami 

17.30 – 18.30 – spotkania indywidualne 

 

 

Najbliższe zebranie rodziców! 

Środa 29 października - od 16.30 do 18.30 

DTO (dodatkowy termin oceniania). 

 

 

 



DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI 

08 WRZEŚNIA  

 

 

 
Z okazji Dnia Chłopaka, Samorząd Uczniowski 

ogłasza konkurs na najsympatyczniejszego chłopca 

w szkole!  

Odbędzie się głosowanie, w którym każda 

dziewczyna wybierze swojego faworyta.  

Konkurs odbędzie się w klasach 4-6 szkoły 

podstawowej i gimnazjum.  

Wyniki ukażą się w przyszłym numerze 

Prymusika.  

Życzymy powodzenia wszystkim chłopcom!  



ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ 

POMOCY 

 

Obchodzony w drugą sobotę września – ustanowiony został 

w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 

Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na 

świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest 

umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie 

akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują 

szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich 

na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe 

postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. 

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach 

kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale 

również w zwykłym, codziennym życiu. 

 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

DEMOKRACJI 

Demokracja – system rządów, forma sprawowania władzy, w których 

źródło władzy stanowi wola większości obywateli. 

 Międzynarodowy Dzień Demokracji -  święto obchodzone corocznie 15 

września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada 2007 roku 

w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji (Kair, 16 

września 1997). 

ONZ zachęca kraje członkowskie do obchodów Dnia Demokracji.  

Obchody Dnia mają na celu: 

 szerzenie i umacnianie demokracji, 

 wymianę doświadczeń w zakresie promowania demokracji w relacjach 

wzajemnych oraz w ramach systemu ONZ, 

 podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji oraz jej 

stanu na świecie, 

 oddanie hołdu ludziom walczącym o demokracje i prawa człowieka. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_ONZ
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka


EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

 

Europejski Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania 

ekologiczna obchodzona corocznie 22 września wieńcząca Tydzień 

Zrównoważonego Transportu. 

 

Podczas kampanii centra wielu miast zamykane są dla ruchu 

samochodowego. Idea tego dnia powstała w 1998 roku we Francji. Celem 

kampanii jest upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania 

samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, 

promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez 

samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. Kampania 

przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, 

przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście. 

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2002 roku, pod 

patronatem Ministerstwa Środowiska. W 2008 do kampanii przyłączyły się 84 

polskie miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

JĘZYKÓW OBCYCH 

 

Począwszy od roku 2001, 26 września obchodzony jest 

Europejski Dzień Języków Obcych, dzień mający przypominać  

o korzyściach płynących ze znajomości wielu języków i zachęcać do 

nauki języków obcych — nieważne, czy po to, by łatwiej znaleźć 

pracę, móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą 

kulturę, czy też dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka. 

Tak mówi się w Austrii: 

  

 Hallo     (halo)   Cześć 

 Guten Tag     (guten Tag)   Dzień dobry 

 Auf Wiedersehen (auf widersejen)  Do widzenia 

 Bitte     (bite)   Proszę 

 Danke     (Danke)           Dziękuję 

 

Tak mówi się w Belgii (po flamandzku): 
 

 Dag  (dag)            Cześć 

 Goede middag (guje mydach)  Dzień dobry 

 Dag   (gach)   Do widzenia 

 Alstublieft   (alstublift)   Proszę 

 Dank u  (danku)           Dziękuję 

 

       Tak mówi się w Czechach: 

 

 Ahoj  (ahoj)   Cześć 

 Dobry den   (dobry den)  Dzień dobry 

 Na shledanou  (naschledanou)            Do widzenia 

 Prosim     (Prosim)            Proszę 

 Dekuji  (Dekuji)  Dziękuję 



 

  Tak mówi się w Wielkiej Brytanii: 

 

 Hallo       (heloł)   Cześć 

 Good Morning   (gud moornin) Dzień dobry 

 Good bye       (gud baj)  Do widzenia 

 Please       (plis)   Proszę 

 Thank you       (fenk ju)  Dziękuję 

 

Tak mówi się w Niemczech: 

 

 Hallo   (halo)   Cześć 

 Guten Tag   (Guten Tag)   Dzień dobry 

 Auf Wiedersehen   (Auf wiedersejen) Do widzenia 

 Bitte   (bite)            Proszę 

 Danke   (Danke)           Dziękuję 

 

Tak mówi się we Francji: 

 

 Salut   (salii)   Cześć 

 Bonjour   (bążur)   Dzień dobry 

 Au Renoir   (o rewuar)           Do widzenia 

 S’il sous plait         (sil wu ple)  Proszę 

 Merci   (mersi)   Dziękuję  
 

 



ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 

 

 

 

 

 

 

Święto Turystyki zostało ustanowione w 1979 roku 

 z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia 

ONZ. Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą 

znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno  

w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym. Co roku 

organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie, na przykład: 

„Turystyka wzbogaca” (2006) czy też „Turystyka odpowiedzią na 

wyzwanie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia” (2008).  

Z kolei od 1998 roku inne państwo zobowiązuje się do 

przewodniczenia obchodom. Właściwie każdemu rządowi zależy na 

turystycznej atrakcyjności i przyciąganiu gości z całego świata.  

W przypadku niektórych krajów biznes turystyczny jest bardzo 

istotnym źródłem wpływów do budżetu – tak jest na przykład  

w Grecji, Hiszpanii czy Włoszech. Jak się okazuje, to właśnie Europa 

stanowi światową mekkę turystyki – w 2011 roku przywitała pół 

miliarda podróżnych. Najczęściej odwiedzanymi państwami w skali 

globalnej są zaś Francja, Stany Zjednoczone i Chiny. 



DZIEŃ CHŁOPAKA 

Dzień Chłopaka, to święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie 

wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej 

chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają 

chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię.  

Oprócz Dnia Chłopaka w kalendarzu znajdują się jeszcze trzy pokrewne męskie 

święta:  

 Dzień Mężczyzn — obchodzony w Polsce 10 marca, aczkolwiek oficjalny 

termin Międzynarodowego Dnia Mężczyzn przypada na 30 listopada; 

 Dzień Ojca — obchodzony 23 czerwca; 

 Dzień Dziadka — obchodzony w Polsce 22 stycznia. 

Z okazji tego dnia niezwykłego, 

życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego! 

Humoru radosnego 

i aby codziennie spotkało Was coś magicznego! 

 

Wyniki konkursu na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole ukażą się  

w październikowym numerze Pr(z)ymusika!  



STREFA HUMORU 

 

Wybrane zdania z zeszytów uczniów:  
 

Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie. 

 

Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. 

 

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

 

W roku 1768 Francja kupiła Korsykę - na trzy lata przed urodzeniem 

Napoleona, aby mieć pewność, że będzie on Francuzem. 

 

Kopernik był akrobatą bo napisał dzieło o obrotach. 

 

Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to 

niechcący. 

 

Stolnik padł na miejscu trupem. Później bardzo żałował swego czynu, ale 

było już za późno. 

 

Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza zabiła go. 

 

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

 

Trójkąt Pitagorasa, to trójkąt kwadratowy. 

 

Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. 

 

Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią. 

 

Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie było wiadomo gdzie jest 

początek. 

 

Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedzielę. 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

 

Całość złożył:            Wojciech Kalinowski 
Kawałami rozśmieszył:  Jakub Grabka 
Artykuły przygotowały: Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek,                     

Izabela Ziółkowska, Jessica Gielnik 
Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz 

 

 

 

 

 

 

Do następnego numeru!  
Redakcja e-Pr(z)ymusika 


