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Życzymy miłej lektury!

lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Byle do dzwonka”?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!

Czekamy na Ciebie w każdą środę o godz. 13:30 w s. informatycznej!

Anastazja Syzova (V b)

Spis treści

KAWAŁY
Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Przychodzi Jasiu do lekarza:
- Co ci dolega, chłopcze?
- Kuleję z matematyki.

Życzenia z okazji Dnia Chłopaka
Dzień Chłopaka
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014
Bliżej Gwiazd: Anita Włodarczyk
13 pytań do… Wywiad z Panem Romanem Wierzbickim
Moje hobby: Mitologia
Savoir – vivre
Zasady dobrego zachowania się przy stole
Krzyżówka
Horoskop
Kawały
Uwaga, uwaga!

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić...

Elektroniczna wersja Naszej gazetki na stronie www.260.waw.pl
w zakładce Opracowania

NOWY ROK SZKOLNY, NOWA ZAŁOGA, NOWE
TEMATY I NOWY TYTUŁ GAZETKI.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE WPROWADZONE PRZEZ NAS
ZMIANY PRZYPADNĄ WAM, DRODZY CZYTELNICY,
DO GUSTU.

Redakcja „Byle do dzwonka”

Ryby
Wybieraj proste drogi, szukaj towarzystwa życzliwych ci osób. Zmobilizuj
się, by odbyć jakąś długo odkładaną rozmowę. Nie ociągaj się.
Nadchodzący rok szkolny będą dla ciebie bardzo twórczy i interesujący.
Szykuje się pracowity czas.
Wodnik
Może pojawić się jakaś szansa, więc nadstawiaj uszu. Sięgaj wysoko, lecz
nie za wszelką cenę. Będziesz Wodniku mieć intensywny rok szkolny,
pojawi się wiele spraw, które zaabsorbują twoją uwagę. Pewne sprawy
dojdą do punktu kulminacyjnego, a przecież od dawna na ten moment
czekałaś.
Baran
Mimo nauki i nowych obowiązków nie opuści cię zapał do życia i pracy.
Weź więc ważne sprawy w swoje ręce. Zapowiada się wiele zmian, oraz
nowych możliwości. Pamiętaj Gwiazdy ci sprzyjają, obdarzą cię dowcipem,
sprytem i ciekawością… Tylko od ciebie zależy co z tego wyniknie.
Rak
Szybko minęły wakacje, czas pomyśleć o szkole. Ważne, abyś narzucił
sobie szybkie tempo. Szkoła natchnie cię optymizmem i chęcią do
działania. W najbliższych miesiącach wykażesz duże zainteresowanie
matematyką, ale czy jesteś pewien, że chodzi o naukę …
Panna
Nie bierz na siebie teraz zbyt wiele obowiązków, jeśli przesadzasz
z nadmiarem ich, wówczas dopadną cię wątpliwości. Zapowiada się dla
ciebie szczęśliwy rok. Dzięki sukcesom jakie odniesiesz, przybędzie ci
odwagi i pewności siebie. Twój optymizm udzieli się znajomym. Wolny
czas od nauki powinieneś wykorzystać na rozwijanie swoich zainteresowań.
Waga
Przeraża cię perspektywa dziecięciu miesięcy nauki. Już w październiku
odkryjesz, że w szkole zdobywa się wiedzę nie tylko książkową! Szybko
przestaniesz bujać w obłokach… Życie ma dla ciebie wiele miłych
niespodzianek, to zachęci cię do zmian by uczynić pierwszy krok.
Koziorożec
Nareszcie sprawy układają się po twojej myśli, zadania z matematyki okażą
się banalne, a nauczyciele będą nastawieni wyjątkowo przyjaźnie do ciebie.
Wszystko to czeka cię w październiku; wykorzystaj ten okres szczególnie
na naukę.

Kuba Kalinowski (V b)

HOROSKOP SZKOLNY
Bliźnięta
Będziesz w swoim żywiole i nie przeszkodzi ci nawał obowiązków. Ten rok
szkolny przeżyjesz na najwyższych obrotach. Szybkość w działaniu,
swoboda podejmowania decyzji, rozmach połączony z nauką, szybko
pozwolą ci na otrzymanie wysokich ocen.
Lew
Nieco zaskakujące sytuacje w najbliższym otoczeniu powinny zdopingować
cię do działania w nowym roku szkolnym. Masz doskonały układ planet
i dzięki ich dobroczynnemu wpływowi, będziesz doskonale sobie radzić ze
wszystkimi obowiązkami.
Strzelec
Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Pojawi się okazja, by twoje pilne sprawy
zostały załatwione z korzyścią dla ciebie. Mars, który wciąż przebywa
w twoim znaku, doda ci energii. Dzięki temu twoje działania będą
skuteczne i przyniosą pozytywne efekty w szkole. Możesz sobie postawić
ambitne cele i konsekwentnie je realizować.
Byk
Lepiej nie dolewaj oliwy do ognia, a trudności przeczekaj. W sprawach
konfliktowych, posłuchaj drugiej strony. Wybujałe ambicje, mogą być
pułapką. Jednak nie rezygnuj z obranej drogi. Trochę odpoczniesz od nauki,
jednak rób to z umiarem.
Skorpion
Zachowaj rozsądek, by nie narobić głupstw. Ostatnio twoją głowę
zaprzątały różne problemy, jednak w tym roku szkolnym wszystko się
zmieni. Masz doskonały układ Gwiazd na pozałatwianie wszystkich spraw.
W szkole czeka cię miła niespodzianka, już w połowie października.

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy
każdemu chłopcu:
Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,
Ciastek - tylko tych najsłodszych,
Samochodów - tylko tych najszybszych,
Zabaw - tylko najweselszych,
Przygód - tylko najciekawszych
... i butów - takich, co najlżejsze
w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

Kamila Kalinowska (I V b)

DZIEŃ CHŁOPAKA

KRZYŻÓWKA

Dzień Chłopaka – święto obchodzone 30 września przez
nastolatków i mężczyzn w Polsce. Dziewczęta w tym dniu wręczają
chłopcom drobne prezenty, organizowane są lokalnie konkursy, ogniska.

Dzień chłopaka na świecie
Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach:
•

7 lutego – Malta

•

23 lutego – Białoruś, Rosja, Ukraina

•

5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia

•

5 maja – Japonia (już od VI wieku n.e.) Tango-no Sekku, czyli
Dzień Chłopca.

•

15 lipca – Brazylia

•

7 października – Norwegia

•

19 listopada – Indie, Meksyk

•

25 listopada – Kanada

Z tej okazji, w naszej szkole wszystkie dziewczęta, chłopcy i nauczyciel
przyszli w krawatach.

1 – straż ……
2 – pojazd jednośladowy
3 – przechodząc przez ulicę należy najpierw spojrzeć w …
4 – … odblaskowa – dba o twoje bezpieczeństwo
5 – porusza się po nim pieszy
6 – jeden z manewrów na drodze
7 – przecięcie się dwóch dróg
8 – okrągłe znaki na niebieskim tle
9 – jedzie na miejsce wypadku … ratunkowe

Aleksandra Sędzielewska (IV b)

Kuba Kalinowski (V b)

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA
SIĘ PRZY STOLE
Siedząc przy stole należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
Mianowicie:
♦ nie mówimy z pełnymi ustami,
♦ nie wycieramy talerza chlebem,
♦ nie korzystamy z telefonu komórkowego,
♦ nie plotkujemy z sąsiadem,
♦ nie mówimy szeptem,
♦ nie rozpieramy się łokciami, ani nie unosimy ich wysoko ponad stołem,
♦ nie rozpoczynamy jedzenia, dopóki wszystkim osobą nie podano jeszcze
dania (chyba, że do tego zachęcają),
♦ nie pochylamy się nad talerzem,
♦ nie siorbiemy,
♦ nie mlaskamy,
♦ nie cmokamy,
♦ nie żujemy gumy,
♦ nie wydmuchujemy głośno nosa,
♦ nie dłubiemy w zębach.

Mistrzostwa Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn 2014
18. edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego o tytuł mistrza
świata, zorganizowana została w dniach 30 sierpnia 2014 – 21 września 2014
w Polsce przez Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) i telewizję Polsat, pod
patronatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).
Był to pierwszy w historii siatkarski turniej mistrzostw świata rozgrywany
w Polsce.

Chęć wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym do Mistrzostw
Świata siatkarzy 2014 pierwotnie wyraziły 154 federacje krajowe, co było
rekordową liczbą w dotychczasowej historii imprez o światowy czempionat.
Ostatecznie jednak do rozgrywek eliminacyjnych przystąpiło 149
reprezentacji ze wszystkich pięciu konfederacji kontynentalnych: 33
w Afryce, 6 w Ameryce Południowej, 39 w Ameryce Północnej, Centralnej

Postawa podczas jedzenia:

i Karaibach, 28 w Azji i Oceanii oraz 43 w Europie.
Podczas gali, zorganizowanej 24 kwietnia 2013r. w Teatrze

Prawidłowa postawa przy stole jest również bardzo istotna.
Pamiętajmy przede wszystkim, by siedzieć prosto. Nogi powinny być
ustawione na podłodze równoległe do siebie.

Narodowym w Warszawie, Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata
Polska 2014 oficjalnie zaprezentował miasta-gospodarzy imprezy. Status
taki przyznano 6 miastom. Były to: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice,
Kraków, Łódź i Wrocław. Turniej został jednak przeprowadzony w siedmiu

A czy Ty stosujesz do tych wszystkich zasad w domu, w restauracji, na
stołówce szkolnej?

miastach. W sześciu z nich (miastach-gospodarzach) spotkania rozgrywane
były w halach widowiskowo-sportowych, a w jednym (Warszawie) – na

obiekcie piłkarskim (Stadionie Narodowym). Ów wyjątek stanowił mecz

Aleksandra Sędzielewska (IV b)

otwarcia mistrzostw, pomiędzy Polską i Serbią.

Savoir – vivre

Dnia 21 września w Katowickim Spodku odbył się finał z udziałem
reprezentacji Polski i Brazylii. Polacy po fantastycznej grze pokonali
dotychczasowych mistrzów świata 3:1. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja
Niemiec. Gratulujemy!

Rok szkolny 2014/2015 w naszej szkole, to „Rok dobrych
manier”. Postanowiliśmy, że co miesiąc będziemy Wam przypominać
najważniejsze zasadny dobrego zachowania się
w poszczególnych miejscach.

Savoir-vivre czyli

ogłada,

dobre

maniery, bon-ton,

konwenans

towarzyski, kindersztuba; znajomość obowiązujących zwyczajów, form
towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.
Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem
dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, za
to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można
jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można
rozumieć jako:
1. znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;
2. umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych
trudnych sytuacjach.

Kuba Lubowiedzki (V b)

MOJE HOBBY: MITOLOGIA

Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną
grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce
człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie

Kuba Kalinowski (V b)

BLIŻEJ GWIAZD: Anita Włodarczyk
Anita Włodarczyk (ur. 8 sierpnia 1985 w Rawiczu) – polska lekkoatletka,
rekordzistka

świata

olimpijskich w Pekinie (6.

w rzucie
miejsce)

olimpijskich w Londynie. Mistrzyni

młotem.
oraz

Uczestniczka igrzysk

srebrna

medalistka

igrzysk

świata z 2009 roku, wicemistrzyni z 2013,

i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej

dwukrotna złota (2012, 2014) i brązowa (2010) medalistka mistrzostw Europy.

podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym

Zwyciężała

porządku świata.

2014),drużynowym czempionacie Starego Kontynentu (2009) oraz dwukrotnie

Najstarszymi źródłami wiedzy o mitologii greckiej są
dzieła Homera i Hezjoda.
Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która z niej wiele
zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i jest w dalszym
ciągu obecna w różnych przejawach życia społecznego, czerpie z niej na
przykład astrologia.
W kolejnych numerach będę Wam prezentował najciekawsze,
według mnie, mity greckie.

w

klasyfikacji IAAF

Hammer

Throw

Challenge (2013,

w zimowym pucharze w rzutach lekkoatletycznych (2008 i 2009). Podczas
zwycięskich mistrzostw świata w Berlinie w sierpniu 2009, wynikiem 77,96
ustanowiła rekord świata. W czerwcu 2010 poprawiła ten wynik uzyskując rezultat
78,30. Rekord życiowy: 79,58 (31 sierpnia
2014,

Berlin)

–

rezultat

ten

jest

aktualnym rekordem świata. 2 września
2009 została odznaczona przez prezydenta
Lecha

Kaczyńskiego Krzyżem

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Julia Przybylińska (V b), Daniel Faja (IV b)

13 pytań do………
Pana Romana Wierzbickiego

10. Czy ma Pan jakąś ulubioną grę komputerową?
Nie, nie mam.
11. Czy zdradzi nam Pan ile ma Pan lat?
18 ciągle ☺
12. Jaki ma Pan znak zodiaku?

1. Jak spędził Pan minione wakacje?
Ponieważ z zawodu jestem w-fistą to nie wyobrażam sobie innego
odpoczynku jak odpoczynek aktywny.
2. Od jak dawna uczy Pan w-fu?
Uczę już od 20 lat.
3. Jak był Pan w naszym wieku, to jakie dostawał Pan stopnie z w-fu?
Dostawałam same piątki.
4. Jaki sport uprawiał Pan w szkole?
Lekkoatletykę.
5. Dlaczego wybrał Pan w-f jako przedmiot nauczania?
Może dlatego, że od dziecka lubiłem sport.
6. Jakiej drużynie piłkarskiej Pan kibicuje?
Oczywiście Polsce, no i Legii.
7. Co by Pan zrobił, gdyby wygrał Pan 1 000 000 w lotto?
Hmm, nie mam pomysłu na co mógłbym przeznaczyć taką kwotę.
8. Czy wierzy pan w magię?
Nie ☺
9. Czy był pan kiedyś w wojsku?
Tak.

Baran.
13. Czy ma Pan jakieś zwierzątko w domu?
Nie.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

