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W tym numerze:  

1. Dzień Chłopaka. 

2. Książka dobra na wszystko. 

3. Co wyPanda. 

4. Dzień Nauczyciela. 

5. Międzynarodowy Dzień Mediacji. 

6. Suchar i cytat miesiąca. 

7. Kolorowanka. 

8. Tablica ogłoszeń. 

9. Humor na jesień. 

 



Dzień Chłopaka 

 

     

 

 

 

27 września chłopcy z naszej bursy obchodzili swoje święto – Dzień Chłopaka. 

Z tej okazji dziewczęta z grupy V przygotowały imprezę, w trakcie której 

najodważniejsi spośród naszych kolegów mogli pochwalić się swoją wiedzą  

i umiejętnościami. 

Przyszywanie guzików, wiązanie krawata, trudna sztuka obchodzenia się  

z narzędziami nieznanego pochodzenia, to tylko niektóre spośród 

przygotowanych konkurencji.  

Zmaganiom towarzyszyły: piosenka, dowcip, ciepłe słowa. 

Jeszcze raz życzymy naszym kolegom wszystkiego co najlepsze. 

 

 



Książka dobra na wszystko 
 

 

Historia miłosna jeszcze nigdy nie była tak fascynująca. "Ponad wszystko" 

autorstwa Nicoli Yoon to bestseller bogaty w ilustracje, stworzone przez męża 

autorki. Książka czeka na swoją ekranizację. I trudno się temu dziwić, bo nic tak 

nie przyciąga uwagi, jak romantyczna, ale naznaczona mnóstwem emocji - i to 

skrajnie różnych - historia miłosna. 

 

W tym wypadku bohaterka, 17-letnia Maddy, zmaga się z rzadkim schorzeniem 

uniemożliwiającym jej wyjście z domu. Staje się więźniem we własnych 

czterech kątach. Teoretycznie nic już na nią nie czeka, każdy jej dzień wygląda 

tak samo. Mimo to, historia nabiera tempa, rumieńców i niespodziewanych 

zajść, gdy przez okno swojego pokoju dostrzega dopiero co zamieszkałego tutaj 

Olly'ego. Wówczas jej życie zmienia się nieodwracalnie. 

 

Czytelnicy mają okazję wraz z bohaterami doświadczać bólu, żałoby, rozpaczy, 

miłości, trudnych, ale i cudownych chwil, a niejako także małej katastrofy. Nic 

nie jest takie, jak mogłoby się wydawać, a tym bardziej zakończenie, które 

nawet wróżbitę byłoby w stanie wprawić w osłupienie.  

 



Co wyPanda 

 

Co wyPanda, a co nie wyPanda.       

Panda radzi.  

 

 

 

 

Lojalność - to bardzo rzadka, a bardzo ważna cecha charakteru. Należy być lojalnym wobec 

rodziny i przyjaciół. 

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 ich zobaczy 

Obgryzanie paznokci - unikajmy, zwłaszcza w towarzystwie 

Obrażanie się - dąsanie o byle co, "muchy w nosie" to mało elegancki (a przy tym nudny!) 

sposób załatwiania swoich porachunków 

Odpowiedzialność za swoje czyny - gotowość do przyznania się do swoich błędów 

Odprowadzanie do domu - chłopiec odprowadza swoją dziewczynę, koleżankę do domu, 

jest to zarazem obowiązek, jak i przyjemność 

Pierwszeństwo - w drzwiach, na schodach, przy częstowaniu ma dziewczyna, kobieta, 

osoba starsza 

Plotka - jest w bardzo złym tonie. Świadczy o osobie, która plotkuje, że jest pusta i nie ma 

nic do powiedzenia na inne tematy. Takiej osobie nie należy ufać. 

Plucie - czynność szczeniacka i obrzydliwa 

Podawanie ręki - pierwsza podaje rękę osoba ważniejsza: starsza młodszej, dziewczyna 

chłopcu 

Podrywanie - nie ma nic zdrożnego w podrywaniu, byle było to zręczne, dowcipne, 

kulturalne i miłe dla obu stron. Cdn … 

 



 

 

 

SEKCJA HIGIENICZNA   ogłasza   KONKURS CZYSTOŚCI 

1. Konkurs trwa od września 2017 r. do maja 2018 r.  

2. W konkursie biorą udział wszyscy wychowankowie bursy. 

3. Kontrole czystości w pokojach będą odbywały się raz w miesiącu w godz. 10.00 – 17.00. 

4. Czystości w pokojach będzie oceniana w skali od 1 do 5. 

5. Ocenie podlega: 

- ogólny wygląd pokoju 

- porządek na łóżkach, półkach, stole, krzesłach 

- wyrzucone śmiecie 

- czystość podłogi 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku czerwca, w kategoriach: pokój chłopców i 

pokój dziewcząt. 

7. Zwycięzcy otrzymają nagrody w czerwcu 2018 r 

 

SEKCJA HIGIENICZNA ogłasza konkurs „Zdrowy styl życia” 

1. W konkursie może brać udział każdy wychowanek bursy. 

2. Forma: plakat o maksymalnym rozmiarze A3. 

3. Metoda: dowolna. 

4. Wykonane prace należy składać u opiekunów Sekcji Higienicznej p. Marty Traczyk p. 206 

lub p. Sylwii Stankowskiej p. 312 do dnia 13.10.2017 r. 

5. Ogłoszenie wyników 17.10.2017 r. 

6. Atrakcyjne nagrody dla wykonawców najlepszych prac. 

 

Redakcja gazety:   Urszula Zając, Magdalena Baran, Piotr Głodek 

Koordynatorzy:  Sylwia Stankowska, Kinga Wójcik. 



Cytat miesiąca 

 
 

Suchar miesiąca 

 
 



Kolorowanka  

 

 

 



Nadchodzi …….. Dzień Nauczyciela 

 

 

Oto 9 rzeczy, o których marzy każdy nauczyciel! ;) 

1. Emerytury! I to godnej! Bo wiadomo, że w budżetówce kokosów raczej nie 

ma. ;) 

2. Nowych strun głosowych - spróbujcie przez kilka godzin dziennie 

przekrzyczeć 37 osób. No właśnie!;) A dla nauczyciela to chleb powszedni. :) 

3. Grzecznych uczniów. Albo przynajmniej cichych. (patrz wyżej!;). 

4. Szkoły bez klasówek i sprawdzianów. Tak, tak! Myśleliście, że nauczyciele 

uwielbiają robić klasówki? To zastanówcie się, czy chce im się potem je 

sprawdzać! ;) 

5. Braku wycieczek klasowych. Bo o ile uczniów w szkole można jeszcze jakoś 

okiełznać, to w terenie jest to już zupełnie niemożliwe! ;) 

6. Noblistów, geniuszy i uczniów, którzy "mają talent" w klasie. :) 

7. Braku powodów, by narzekać na to, jak straszna jest "ta dzisiejsza 

młodzież".  

8. Dłuższych wakacji i ferii zimowych, urlopu nigdy za wiele! ;) 

9. I żeby nie zapominać, że (wbrew pozorom i mimo wszystko) NAUCZYCIEL to 

też CZŁOWIEK. I też kiedyś musiał chodzić do szkoły. ;) 

 



Nadchodzi …….. Międzynarodowy Dzień Mediacji 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day) to międzynarodowe 

święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego 

rozwiązywania konfliktów (arbitrażu, mediacji, koncyliacji etc.). 

 

Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict 

Resolution (ACR) w 2005 roku, natomiast w Polsce pierwsze obchody 

zorganizowano trzy lata później. W tym roku święto mediacji przypada na 19 

października. Od 16 do 20 października obchodzony będzie Tydzień Mediacji. 

 

W tych dniach na terenie całego kraju w wielu sądach, prokuraturach, 

ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych 

organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji. 

 



Humor na jesień 

 

 

 

 

 


