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WYBORY DO 

SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

2017/2018 !!! 

 

   Dnia 10 października 2017roku  

przeprowadzone zostały wybory do 

Samorządu Uczniowskiego w naszej 

szkole. Poprzedzone były one 

kampanią wyborczą, w trakcie której 

kandydaci prezentowali swoje 

programy. Uprawnieni do głosowania 

byli wszyscy uczniowie oraz 

nauczyciele szkoły. W głosowaniu 

wzięło udział 50 osób, które 

wybierały swoich przedstawicieli 

spośród 3 kandydatów. Wszystkie 

głosy oddane zostały prawidłowo. 

Komisja wyborcza w składzie: 

Samanta Szłapa  z kl. IV, Diego Małas  

z kl.V,  Nikola Jasińska z kl. VI oraz 

Julia Marciniak z kl. VII czuwała nad 

prawidłowym przebiegiem glosowania 

i po jego zakończeniu zliczyła 

wszystkie karty wyborcze. 

Nauczycielem nadzorującym przebieg 

wyborów był opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, pani Edyta Smagacka. 

Do  Samorządu Uczniowskiego weszły 

wszystkie kandydujące osoby                      

z następującym przydziałem 

czynności w bieżącym roku szkolnym: 

1. Klaudia Żabińska kl. VII – 22 głosy 

- PRZEWODNICZĄCA 

2. Krystian Paluch kl. IV – 15 głosów – 

ZASTĘPCA 

3. Janusz Rozum kl. VII – 13 głosów - 

SEKRETARZ 
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BIEGI PRZEŁAJOWE- 

POŻEGNANIE LATA 

 
Siła, hart ducha, zabawa i ból… , 

czyli biegi przełajowe. Lubiane 

czy nie lubiane przez uczniów?  

 

 

GRATULUJEMY 

ZWYCIĘZCOM 

I ŻYCZYMY 

OWOCNEJ 

PRACY!!!! 
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Różnie z tym bywa… Każdy, kto 

startuje  w przełajach, musi się 

nastawić na cierpienie. Jest to 

idealny typ wysiłku dla 

wojowników lubiących walkę z 

własnymi słabościami. Przełaj 

jest najczęściej dość krótki, 

intensywność wysiłku duża,        

a cierpienie podczas 

pokonywania wyznaczonego 

dystansu – niezapomniane. A 

jeśli jeszcze towarzyszy temu 

sukces…? Nie ma chyba 

większej radości i satysfakcji !  

W SP w Czernicy biegi 

przełajowe odbywają się 

rokrocznie, są wpisane w 

szkolną tradycję. Tak było i tym 

razem- 29 września 2017 roku. 

W zawodach uczestniczyli 

uczniowie z zespołu 

przedszkolnego, oddziałów klas 

I-III oraz klas IV-VII. Pogoda 

bardzo dopisała zawodom , 

dzięki czemu warunki do 

biegania były idealne. A i 

humory uczestników przełajów 

były przez to bardzo dobre. W 

powietrzu dało się czuć zdrową 

rywalizację i chęci do 

osiągnięcia najlepszego wyniku.   

Trasa sama w sobie była dość 

łatwa, jednak trudność stanowił 

dystans do pokonania zależny 

od wieku i płci biegaczy. Jednak 

młodzi sportowcy dali radę i 

stanęli na wysokości zadania. 

Bieg, z mniejszym lub większym 

wysiłkiem i sukcesem, ukończyli 

wszyscy- i starsi i młodsi. 

Zwycięzcy zostali wyróżnieni 

dyplomami. 
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SUKCESÓW 

SPORTOWYCH 

W KOLEJNYM 

ROKU !!!! 
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DZIEŃ CHŁOPAKA  

W SP W CZERNICY 

   Obchodzony 30 września 

Dzień Chłopaka to stosunkowo 

nowe święto, które ma w 

pewnym sensie stanowić 

odpowiednik Dnia Kobiet. Tego 

dnia dziewczęta składają 

chłopcom życzenia oraz 

wręczają im upominki, żeby 

wyrazić sympatię. Jest to 

święto znacznie bardziej 

popularne od Dnia Mężczyzn, 

obchodzonego 10 marca. 

Dokładana geneza Dnia Chłopaka 

w Polsce nie jest znana, na 

pewno zyskuje       on z roku na 

rok na popularności, ciesząc się 

rosnącym zainteresowaniem. 

Jest to święto obchodzone w 

różnych terminach także w 

innych krajach na całym świecie. 

Najdłuższą tradycję ma      w 

Japonii, gdzie już w VI wieku 

obchodzono święto Tango no 

Sekku, kiedy rodziny cieszyły 

się z postępów w nauce i 

rozwoju swoich męskich 

potomków. Po raz pierwszy w 

nowożytnej historii święto 

mężczyzn wprowadzono w 

Trynidadzie i Tobago w 1999 

roku. Wkrótce ta idea zaczęła 

zyskiwać coraz większą 

popularność. Obecnie Dzień 

Chłopaka świętowany jest 

między innymi w Norwegii, 

Rosji, Kanadzie, Wielkiej 

Brytanii oraz wielu innych 

państwach, takich jak Polska.  

Uczniowie  SP w Czernicy 

dołączyli do światowych 

trendów i także  postanowili 

uczcić to nietypowe  święto. W 

szkole zorganizowana została 

dyskoteka, podczas której w 

ferworze migających świateł i 

kurtyny dymnej każdy mógł 

potańczyć  solo,       w parze, 

lub grupie… Nie zabrakło także 

popisu grupy uczniów, który 

został wykonany w tanecznej 

formacji. Podczas dyskoteki 

odbyły się różnego rodzaju 

konkurencje przygotowane z 

myślą o bohaterach tego święta. 

Były to konkurencje 

sprawdzające szereg zdolności i 

umiejętności naszych 

kochanych chłopców, tj.: 
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sprawnościowe - skoki na piłce, 

wytrzymałościowe - wypicie 

soku cytryny i obdarowanie 

publiczności na koniec szczerym 

uśmiechem, plastyczne - 

stworzenie portretu 

dziewczyny z zamkniętymi 

oczami, taneczne- taniec wokół 

krzesełek połączony ze 

zdobyciem miejsca siedzącego, 

kulinarne - zlizanie z 

papierowego talerzyka 

pyszności bez użycia rąk. W 

planie była jeszcze konkurencja 

muzyczna   związana      z 

wymyśleniem melodii do słów 

zabawnych i  popularnych 

wierszy dla dzieci i młodzieży, 

ale niestety zabrakło na to 

czasu. Na koniec          

dyskoteki wybrani zostali 

SUPERCHŁOPCY 2017, którym 

wręczono dyplomy i ordery- 

szczęśliwcami okazali się ci 

chłopcy, których podczas 

zabawy nie opuszczał dobry 

humor. Cała imprezka okraszona 

została poczęstunkiem złożonym 

z domowych wypieków mam, za 

które należą im się ogromne 

podziękowania – ciasta były 

pyszne a ich ilość była nie do 

„przerobienia” przez dzieci. 

Wszystkim należą się wielkie 

podziękowania za organizację, 

udział i wspólną zabawę.            

A chłopcom należy przypomnieć, 

że Dzień Kobiet już 8 marca!!! 
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Śniadanie to najważniejszy 

posiłek dnia. Dzięki niemu 

dzieci mają energię do 

nauki, lepiej koncentrują się 

podczas lekcji    i mają siłę 

do zabawy. 

    Już od siedmiu lat 8 listopada w 

Polsce obchodzony jest Dzień 

Śniadanie Daje Moc. Szkoła 

Podstawowa w Czernicy, podobnie jak 

bardzo wiele szkół  z całego kraju,  

po raz kolejny wzięła udział w tym 

programie edukacyjnym.  Chodź był  

on skierowany do uczniów I-III         

( edukacja wczesnoszkolna ),              

to do  wspólnych działań zaproszone 

zostały dzieci z „zerówki” oraz 

uczniowie   ze starszych klas IV-VII.                                                                                                             

    Dokładnie 8 listopada 2017 roku o 

7.40 nieomal każdy uczeń przybył do 

szkoły     z nadbagażem złożonym z 

produktów koniecznych do 

przygotowania    pysznego    i 

zdrowego śniadania. Dzieciom 

towarzyszył przy tym ogrom radości 

z tego,       że będą pichcić na lekcji 

„coś pysznego”. Bo należy nadmienić, 

że każde z nich uwielbia, gdy w 

szkole dzieją się takie wręcz cuda… 

A cuda się zadziały, i to jakie! Po 

prostu PRZEPYSZNE! Ale może po 

kolei…                                                                          

    Na początku był chaos…, ale 

kontrolowany oczywiście. Tak to 

zazwyczaj przy takich akcjach bywa. 

Bo unoszące się w powietrzu zapachy, 

bo emocje,    bo mały / duży głodek… 

Już pod koniec drugiej lekcji w 

ramach zaplanowanych działań 

uczniowie zostali zaproszeni do 

obejrzenia zabawnej prezentacji 

„Dlaczego warto być EKO?” 

poruszającej temat zdrowego  i 

racjonalnego odżywiania się. Były też 

zagadki dotyczące znajomości 

różnych owoców i warzyw, z którymi 

dzieci poradziły sobie na +5. 

Następnie wszyscy w dobrych 

humorach rozeszli się do klas, w 

których już po chwili zadziały się 

wspomniane wcześniej cuda, 

kulinarne oczywiście. Gdy „cudów” 

dobiegł koniec, uczniowie zostali 

zaproszeni  do wspólnego stołu (tzw. 
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szwedzkiego),  przy którym 

zaprezentowali swoje pomysły na 

zdrowe i smaczne śniadanie. No i już 

po chwili nastąpiła rzecz 

najprzyjemniejsza – degustacja. A 

apetyty dopisywały, lecz siły 

„przerobowe” naszych wychowanków 

nie podołały ilości przygotowanych 

przez nich samych smacznych 

koktajli, kolorowych kanapek, 

treściwych tostów, finezyjnych 

koreczków, wielobarwnych sałatek 

owocowych…                                         

    Niewątpliwie jednak  dzień ten 

należałoby zaliczyć do bardzo 

udanych. Z pewnością podczas 

realizowania projektu  Śniadanie 

Daje Moc uczniowie zdobyli cenne 

informacje o zdrowym odżywianiu i o 

roli prawidłowego żywienia.    A to 

bardzo ważna sprawa w dzisiejszym 

świeci pełnym przetworzonego                

i „śmieciowego” jedzenia.    

W ZAŁĄCZNIKU DO GAZETKI 

WYDRUK PREZENTACJI PT.: 

  

DLACZEGO 
WARTO   

BYĆ      
EKO?
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Tak na 

zakończenie - 

śniadanie to 

najlepszy start 

w nowy dzień ! 

Zapamiętaj,        

i Mały i Duży! 



14 
 

„Młodsi sprawdzają 

czy starsi 

tabliczkę mnożenia 

znają” 

 

   W ostatni piątek września 

uczniowie SP w Czernicy byli 

uczestnikami Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia – bezpłatnej 

akcji edukacyjnej prowadzonej 

w tym dniu na całym świecie. Do 

akcji         w  tym roku szkolnym  

zgłosiło się 3 885 szkół z całego 

świata,    w tym 3 719 z Polski! 

Akcja ŚDTM była w naszej 

szkole sporym wydarzeniem. 

Najpierw przez tydzień trwały 

przygotowania, podczas których 

uczniowie przypominali sobie 

tabliczkę mnożenia na lekcjach 

matematyki i w trakcie pobytu 

na przerwach: „Marmur”, 

„Matematyczne spacery”. 

Następnie 29 września 

sprawdzona została ich 

„tabliczkowa wiedza” podczas 

„tabliczkowego egzaminu”. 

MISTRZAMI TABLICZKI 

MNOŻENIA zostali: Wiktor 

Matuszak     z kl.V, Jakub Leszc 

z kl. VI, Hubert Szabliński z 

kl.VII. Laureatów nagrodzono 

orderami oraz przekazano 

certyfikaty potwierdzające ich 

mistrzostwo. Gratulujemy! 
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CHWILA 

WSPOMNIEŃ… 

NASZA SZKOŁA I JEJ 

UCZNIOWIE  BARDZO 

DAWNO TEMU.               

I NIE TAK DAWNO TEMU. 
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Newsy: 

 Wolontariat-       

w naszej szkole 

odbyła się 

zbiórka karmy 

dla zwierzaków 

ze schroniska          

w Jeleniej Górze. 

Wszystkim 

zaangażowanym 

dziękujemy. 
 Wyłoniono 

zwycięzców 

konkursu na 

         
wykonanie różańca. 

 Samorząd Uczniowski 

zorganizował 

kiermasz domowych 

ciast i ciasteczek. 

Akcję polubili 

wszyscy uczniowie.     

Już wkrótce 

powtórka!  
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NA 

WESOŁO… 
 

 

Nauczyciel sprawdza 

zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... 

Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy 

domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

- Jasiu, powiedz jakieś 

zdanie w trybie 

oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie 

rozkazującym. 

- Wio! 

 

- Nigdy nie należy 

całować zwierząt, bo     

w ten sposób roznosi się 

zarazki. Czy ktoś może 

dać przykład? 

- Moja ciocia często 

całowała swojego pieska. 

- I co się stało? 

- Piesek zdechł ... 

 

- Czy nauczyciel nie 

zorientował się jeszcze, 

że pomagam ci w 

odrabianiu lekcji ? - pyta 

ojciec syna.  

- Nie, ale mówi, że 

jestem coraz głupszy. 

 

UWAGI          

O UCZNIACH           

W DZIENNIKU 

 Szczerzy zęby do nauczyciela. 

 Naraża kolegów na śmierć, 

rzucając kredą po klasie. 

 Kowalska i Jóźwiak nie chcą 

podać swego nazwiska. 

 Zjada ściągi po kartkówce. 

 Wyrzucił koledze czapkę przez 

okno ze słowami: "Jak kocha, to 

wróci". 

 Z radości, że nie ma 

nauczyciela, zwalił tablicę. 

 Śmieje się parszywie. 

 Nie uważa i biega na lekcjach 

wf-u. 

 Wyrwany do odpowiedzi mówi, 

ze nie będzie zeznawał bez 

adwokata. 

Ha, ha, ha ………… 



18 
 

A co w kolejnym 

CZERNICZKU? 

 
 Sprawozdanie         

z DKE i pasowania 

pierwszaków 

 Dzień Tolerancji       

i spotkanie z 

policjantami/  

policjantkami 

 Dzień Życzliwości 

 Dzień Pluszowego 

Misia 

 Kolejny kiermasz 

ciast i ciasteczek 

 Andrzejki 

 Mikołajki 

 Twórczość 

Krystiana Palucha 

 Kiermasz stroików 

bożonarodzeniowych 

 

 
 

Do 

zobaczenia 

już 

wkrótce! 

 

 

REDAKCJA: 

SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

OPIEKA: EDYTA SMAGACKA 
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