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CO TO JEST SAMORZĄD
UCZNIOWSKI ?

SAMORZĄD KLASOWYGŁÓWNE ZADANIA :

Jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły. Tworzą
go wszyscy uczniowie danej szkoły. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie
w demokratycznych wyborach
wybierają swoich przedstawicieli
zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady
wybierania przedstawicieli
uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie
samorządu uczniowskiego..

-Reprezentuje klasę wobec
nauczycieli i władz szkolnych
we wszystkich sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a
szczególnie w sprawach dotyczących relacji podstawowych
praw i obowiązków uczniów.

Organami Samorządu Uczniowskiego są;
-samorządy klasowe,
-zarząd samorządu uczniowskiego,
-rada samorządu uczniowskiego

Ważne tematy:
 Kto z kim gra?
 Podstawy gry na różnych
instrumentach.
 Piłka nożna
 Jesteśmy w sieci
 Kawały

-Broni interesów uczniów na
szczeblu klasowym.
-Reprezentuje klasę np.; podczas uroczystości szkolnych i
apeli.

KOLOREK :
13 listopad czarny
5 grudzień czerwony
9 styczeń

niebieski

17 luty

biały

19 marzec żółty
30 kwiecień szary
20 maj

pomarańczowy

22 czerwiec fioletowy

-Organizuje życie klasy
( imprezy pozalekcyjne,
dyżury w klasie itp.,)
-Bierze udział w zebraniach rady samorządu
uczniowskiego oraz pracach organizowanych
przez samorząd uczniowski.
Współdecyduje z wychowawcą klasy w sprawach
nagród , wyróżnień i kar
- Dysponuje funduszami
klasowymi.
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Na rozluźnienie humoru;
Blondynka pyta męża.
-Czy to prawda że płazy
nie mają mózgu ?
-Prawda żabciu.

Ebola ustępuje? -Liberia
W Liberii, kraju najbardziej dotkniętym
epidemią eboli, tempo przyrostu nowych
przypadków spadło. To dobra wiadomość,
ale do wygranej w walce z epidemią jeszcze
daleka droga.
Jak donosi Reuters, w Liberii odnotowano
spadek liczby pogrzebów i nowych przyjęć
do szpitali, a liczba laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń się ustabilizowała.
Na konferencji prasowej zwołanej w środę
wiceszef Światowej Organizacji Zdrowia
Bruce Aylward potwierdził, że zaobserwowano spadek tempa przyrostu nowych
przypadków.

raz pierwszy przekroczyła 10 tysięcy, ale
tak duży przyrost wynikł raczej z aktualizacji danych niż z faktycznego przyrostu
nowych.
Aylward powiedział, że "byłby przerażony",
gdyby ktoś zechciał na tej podstawie wyciągać wniosek, iż epidemia jest pod kontrolą.
Stwierdził wręcz: "Niewielki spadek liczby
zarejestrowanych przypadków w ciągu
kilku dni, a opanowanie tej sytuacji to dwie
zupełnie inne sprawy".
W Sierra Leone, drugim kraju pod względem liczby zakażeń, nowych przypadków
nadal przybywa także w stolicy tego kraju Freetown.

Najbardziej pesymistyczne scenariusze były
związane z utrzymaniem się dotychczasowego tempa przyrostu nowych zakażeń,
których z tygodnia na tydzień było coraz
więcej. Nowe dane wydają się wskazywać,
że ten trend się odwraca.

Jeśli jednak spadek tempa przyrostu się
utrzyma, krajom najbardziej dotkniętym
epidemią, czyli Gwinei, Liberii i Sierra Leone, powinno się udać osiągnąć wyznaczony
na początek grudnia cel hospitalizacji i
kwarantann osób zakażonych.

Ogółem do tej pory zarejestrowano 13 tys.
703 przypadki zakażeń w ośmiu krajach.
Jest to co prawda znacząco więcej od ubiegłej soboty, gdy ogłoszono, że liczba ta po

W zeszłym tygodniu dziewczynka, której
rodzice zmarli na ebolę, przejechała z babcią do krewnych do Mali. Drogę pokonały
autobusem z przynajmniej jednym posto-

jem po drodze. Władze tego kraju nie
ustają w wysiłkach, aby znaleźć osoby,
które z nimi podróżowały, i objąć je kwarantanną. Do tej pory żadnego przypadku
zakażenia wirusem ebola w Mali jeszcze nie
zarejestrowano.
Także w środę 40 europejskich polityków,
dyplomatów i wojskowych z European
Leadership Network, londyńskiego think
tanku, wezwało NATO do pomocy krajom
objętym epidemią. W liście otwartym sugerują, że WHO i ONZ powinny wezwać do
pomocy NATO, organizacja ta bowiem ma
"wyjątkowy potencjał, aby pomóc w takiej
sytuacji".

Rosja rekrutuje młodzież do wojska
Rosja przygotowuje młodzieżową
"piątą kolumnę" w republikach postradzieckich. Mężczyźni pod okiem rosyjskich instruktorów uczą się strzelać i
walczyć wręcz.
Artykuł otwarty
Skuteczna operacja rosyjskich zielonych ludzików na Krymie i w Donbasie obudziła czujność władz w wielu
państwach postradzieckich. Okazuje
się, że pod przykrywką obozów młodzieżowych Moskwa wszędzie szkoli
"piątą kolumnę".
Komandosi dzielą się wiedzą
Białoruskie zrzeszenie Kazaczij Spas
od lat prowadzi "działalność patriotyczną" wśród młodzieży. Na przykład
organizuje obozy treningowe, na których chłopcy uczą się posługiwać bronią oraz przechodzą szkolenie dywersyjne. Instruktorami często są Rosjanie.
- W trakcie jednego ze szkoleń w
Rosji poznaliśmy byłych spadochroniarzy z 45. Pułku Wojsk Powietrznodesantowych Rosji. Nauczyli nas wielu
ciekawych rzeczy. U nas dawno nie
było wojen, a Rosjanie mają w tym
doświadczenie - powiedział w wywia-
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dzie dla radia Swaboda lider organizacji Piotr Szapko.
Poinformował, że w ciągu ostatniego
roku w organizowanych przez niego
obozach treningowych uczestniczyło
ok. 100-150 chłopców z Białorusi.
Organizacja Kazaczij Spas cieszy się
poparciem białoruskiego ministerstwa
obrony, które czasem pozwala jej
trenować w swoich bazach.
Spadkobiercy zwycięstwa
Podobne organizacje działają również
w krajach bałtyckich, Mołdawii, Armenii, Kirgistanie czy Kazachstanie.
Wszystkie organizują wyjazdy młodzieży na wojskowo-patriotyczne szkolenia - najczęściej do Rosji lub do innych
zaprzyjaźnionych państw, np. na Białoruś, do Armenii czy Kirgistanu.
Oprócz przechodzenia przygotowania
bojowego chłopcy uczą się historii
Rosji i Związku Radzieckiego. Instruktorami są byli rosyjscy wojskowi.
Z rosyjskiej strony jednym z koordynatorów szkolenia jest organizacja
Spadkobiercy Zwycięstwa, która ma
takich partnerów, jak Rada Weteranów Służby Wywiadu Zewnętrznego
Rosji czy Międzynarodowe Zjednoczenie Weteranów Bezpieczeństwa Pań-

stwowego i Wojen Lokalnych. Obie te
organizacje zrzeszają emerytowanych
oficerów rosyjskich i sowieckich służb
specjalnych.
- Taką samą działalność Rosjanie prowadzili też w Donbasie i na Krymie.
Tam też organizowano dla młodzieży
obozy treningowe, w czasie których
pojawiały się np. chorągwie dziś znane
jako flagi Donieckiej Republiki Ludowej - powiedział "Wyborczej" znany
ukraiński ekspert wojskowy Dmytro
Tymczuk, szef Centrum Badań Wojskowo-Politycznych.
Spadkobiercy Zwycięstwa na ogół
prowadzą działalność jawną, której
deklarowanym celem jest m.in.
wzmocnienie świadomości rosyjskiej.
Jednak w republikach postradzieckich
są również organizowane tajne szkolenia, a ich uczestnicy są specjalnie selekcjonowani.
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Kto z kim gra?

Hity Ligi Mistrzów w
tym miesiącu:
04.11.2014
Real Madryt-Liverpool
Borussia.D.-Galatasaray
Benfica-AS Monaco
Juventus-Olimpiacos
05.11.2014
Ajax-Fc Barcelona
Atletic Bilbao-Fc Porto
Man.City-CSKA Moskwa
Bayern M.– AS Roma

Eliminacje ME 2016
Grupa D
14 listopad 2014:
18:00 Gruzja-Polska
20:45 Niemcy-Giblartar
20:45 Szkocja-Irlandia

A na dole najnowsze i
najświeższe żarty,
kawały z repertuaru
,,Piłka na wesoło” .
Zapraszamy do podsyłania nam nowych
żarcików na temat piłki.

|
|
|
\|/

Krótko i na temat
Najlepszy azjatycki
piłkarz?
Kiwa Jakotako!
Najkrótszy
i najśmieszniejszy kawał:
POLSKA GOLA

Wasz wybór na
najlepszego piłkarza
miesiąca:
|- - - - - - - - - - - - - - |
|
|
|
|
|- - - - - - - - - - - - - - |

Kartki zbiera Paweł
Larysz, największa
liczba (wyciętych)
zebranych
kartek z jednym
nazwiskiem będzie
przedstawiona za
dwa miesiące w tym
miejscu!!!

Przychodzi piłkarz
do fryzjera i krzyczy:
GOOOOL!!!!!!!!!!

Szkocka drużyna
odniosła zwycięstwo.
W szatni trener mówi:
- Zasłużyliście na coś
orzeźwiającego!
John, otwórz okno!

Szybka piłka
Dlaczego piłka nożna, to
nie sport dla dziewczyn?
- A znasz taką, która
wytrzyma 90 minut w
towarzystwie innych
lasek, ubranych tak
samo jak ona?!

Kawały o Jasiu!

R E DA K TO R Z Y
Sonia Burgfeld
Bartosz Grabarski
Dominika Kansy
Piotr Klimanek
Livia Kruk
Paweł Larysz
Krystian Lasak
Tymoteusz Pawłowski
Marta Pietrasz
Adam Wróbel
Redaktor naczelny:
Helena Melcz

Podchodzi Jasiu do taty:
- Tato, kto to jest alkoholik?- pyta Jasiu.
- Jasiu , widzisz te drzewa. Alkoholik
widziałby osiem.
-Ale tato, tam są tylko dwa drzewa!

Jesteśmy w sieci!
zsd-solarnia.webd.pl

Top Kawały!
Babcie rozmawiają o swoich wnukach:
- Mój będzie ogrodnikiem,
Cały dzień siedzi w ogrodzie i grzebie w ziemi.
-Mój będzie lekarzem , cały dzień bandażuje lalki.
-A mój będzie pilotem ,
cały dzień macza szmatę w
benzynie wącha ją i mówi

„BABCIU ALE ODLOT”

Na wyspie były: blondynka,
brunetka i ruda. Pewnego
dnia zdecydowały dopłynąć do
brzegu do którego było
2km. Pierwsza wypłynęła
ruda 1km i .Druga wypłynęła brunetka, przepłynęła
1500m i utonęła.

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, co mówi listonosz
do naszej mamy, gdy ty jesteś
w pracy.
Ojciec daje synkowi 10 złotych.
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.

