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Dzień Chłopaka
młody czy ,,wyrośnięty "
bądź nam zawsze
uśmiechnięty!
Geneza Dnia Chłopka
Dzień Chłopaka, to nieoficjalne 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. W Polsce jest to święto nieco
bardziej popularne od
Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci
i większej aktywności ze
strony kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst
do okazania swojej sympatii dla chłopców.

Panowie w szkolnej
gazetce
znajdziecie:

Poniżej podajemy daty,
kiedy
obchodzony
jest Dzień Chłopaka
w innych krajach:
7 lutego – Malta
23 lutego – Białoruś,
Ukraina, Rosja
5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
5 maja – Japonia (święto
Tango-no Sekku) obchodzone od VI wieku n.e.,
po II wojnie światowej
przemianowane na Dzień
Dziecka
15 lipca – Brazylia
7 października – Norwegia
19 listopada – Indie,
Meksyk
25 listopada – Kanada

Historię Waszego
święta — str. 1



„Chłopacy jacy są…?”
- str. 2









Życzenia od
dziewczyn — str.3
Kącik rozrywki —
str. 4

Polscy piłkarze w zagranicznych klubach
— str. 4
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Chłopcy – jacy są? Troszkę złośliwości nie zaszkodzi, a pomóc może...
Pamięć wybiórcza!

Romeo ...?

Przykład: Zna wyniki wszystkich rozgrywek klubów piłkarskich, a o urodzinach dziewczyny nigdy nie pamięta.

Przykład: Daje dziewczynie zeschłe
badyle i stare serduszko i uważa, że się
bardzo wysilił.

Powód: Tak jak większość chłopców nie potrafi
okazywać swoich uczuć (sposób na wykręcenie się
z trudnej sytuacji). Boi się krytycznej oceny ze
strony innych, że nie jest idealny i nie potrafi czegoś zrobić.

Powód: Chłopak ten uważa, że
to i tak za dużo. Zawsze ma wymówkę,
że inne dziewczyny tylko marzą o tym,
by dostać coś od niego. Jego zdaniem
wierszyk i kartka na Walentynki to przeżytek.
O kwiatach w ogóle nie wspomina. Myśli, że taki
sposób wyrażania uczuć jest dla „maminsynków”.

W obecności kumpli – zmiana nie do poznania!
Przykład: Gdy spotyka się
z dziewczyną, jest czuły i kochający, lecz gdy na horyzoncie pojawiają się kumple zaczyna zachowywać się jak kretyn.
Powód: „Mięczak” – to wyjaśnia wszystko. Tacy
chłopcy nie lubią, gdy się nimi rządzi.
A jeśli koledzy uznają, że jest komuś posłuszny –
uważają, że jest „cieniasem” i już nie należy do ich
paczki. (Ale głupota!)

Nieśmiały w każdym calu! – O nie!
Przykład: Kiedy ktoś go pyta, co się
stało, on patrzy w podłogę
i wzdycha.
Powód: Chłopcy ci mają w pamięci
zapisane: „Prawdziwy mężczyzna nie
płacze”. Uważają, że płacz to zajęcie
dla dziewczyn. Lepiej im chodzić jak chmura gradowa i wyżywać się na innych, niż zwierzyć się
komuś. (Idiotyczne.)

Zakompleksiony
Przykład: Godzinami potrafi myśleć o jednym. Na
przerwach włóczy się po korytarzu. Nie rozmawia
z nikim.
Powód: Ten chłopiec boi się odezwać do kogoś, by
nie zostać odrzuconym. Jego nieśmiałe spojrzenie
mówi o jego delikatnej naturze. Potrzebuje on pomocy, dobrego przyjaciela - by wyjść z kompleksów. Może Ty mu pomożesz?

Supermen - to ja!
Przykład: Niezależnie od opinii kolegów potrafi stanąć po stronie słabszego. Jest odważny i szaleją
za
nim wszystkie dziewczyny.
Potrafi się wysilić, by zaimponować
swojej sympatii. To ona jest u niego
na pierwszym miejscu.
Powód: Stara się zrobić wszystko,
by zadowolić swoją dziewczynę,
jest czuły i troskliwy, inteligentny i miły - prawdziwy okaz. Nie obchodzą go inne dziewczyny, biegające za nim - liczy się tylko ona. (Ale odjazd. Gdzie
tacy chłopcy???)

Maczo
Przykład: Na przerwach wywyższa się - "co to nie
on". Wszystkich zaczepia. Wyżywa
się na wszystkim - co się rusza.
Powód: Uważa się za niedocenionego - to główny powód jego zachowania. Liczą się dla niego tylko fajne
dziewczyny, dyskoteki i siła. Jego
zdaniem siła przyciągnie dziewczyny
do niego - głęboko się myli.
Mamy nadzieję, że chłopcy nie pogniewają się za
te drobne złośliwości. Przecież wiecie, że....
Świat bez Was: mocnych, przystojnych,
inteligentnych... nie do wyobrażenia!!
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Kącik życzeń
Najserdeczniejsze

życzenia Dziś Dzień Chłopaka i należy Dziś wybaczcie Nam dziewczętom,

naszym chłopakom i tym ma- Wam się prezentów paka! Ale my bo jest przecież Wasze Święto. Dla
łym tym dużym szczęścia, zdro- zamiast tego przyszykowałyśmy nas książki, ciężka praca, nic nie
wia,

miłości,

radości. coś lepszego. Więc nie przedłu- znaczą w Dzień Chłopaka. W dniu

Życzą dziewczyny z klasy IA żajmy i

szybko

zaczynajmy! dzisiejszym uroczystym, chce być

************************** Chłopaków z IIA

uśmiech nie każda mądrym, bystrym. I pamiętać

Z okazji Dnia Chłopaka życzy- opuszcza i z sali ich się ze smut- o Ich święcie, o ich latach. Aby nie
my Wam śmiałości w dążeniu kiem wypuszcza. Lotniska w kla- zapomnieć dzisiaj, każda z nas chce
do własnych celów, odwagi sach urządzają, przez co im wszy- o coś spytać. Co by każdy z Was
w kroczeniu swoją drogą i wy- scy uwagę zwracają. Ciągle na chciał dostać uwzględniając też ritrwałości w każdym działaniu. w-f (ie) nas wyzywają, chociaż posta. Skoro dzisiaj świętujemy to
Koleżanki

z

klasy

IB sami swą grą nie porywają. się uczyć nie będziemy.

************************** W autobusie ciągle „zbuku” puszZ

okazji

Dnia

Chłopaka czają, ale czasem Zenka Marty-

wiele uśmiechów, a mało złości, niuka też śpiewają.
jak

najmniej

smutków, czego

Wszystko

zapragniecie, żeby się

dużo radości, długich wakacji spełniło. I to co Wam się miło
i moc słodyczy
Tego Wam życzą
z klasy IC

śniło, aby zawsze było.
koleżanki Życzą

**************************

dziewczyny

Życzą dziewczyny z klasy IIC
****************************
Z okazji Waszego święta — my
dziewczyny

życzymy

Wam:

Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,

z

II

A Ciastek

***************************

tylko

W Dzień Chłopaka moi mili, Zabaw

tych

najsłodszych,

-

tych

najszybszych,

tych

najweselszych,

Z okazji Dnia Chłopca naszym w
mięśniach
wiele
siły, Przygód tylko tych …. I co najkochanym kolegom z klasy IIIB samych szóstek ze sprawdzia- lżejsze, w wszędzie mógłbyś dożyczymy szczęścia, radości, nów, 100 % pewności, więcej sta- trzeć!!
uśmiechu i miłości. A żeby nowczości, ruchu pewnego, głosu Życzą koleżanki z
III A
smutno Wam nie było całuski mocnego, spojrzenia boskiego, ****************************
przesyłamy i sukcesów Wam torsu
dużego,
ciepłego Czy dostajesz szóstki w szkole, czy
nie odmawiamy oraz pomocną i by to wszystko przetrwało do pod ławką pijesz colę, czy się barękę w waszą stronę zawsze wy- późnej starości.
ciągamy.
Życzą dziewczyny z klasy IIIB Życzą dziewczyny z II B

wisz na całego ja Ci życzę mój ko-

wraz z wychowawcą

twarzy.

lego wszystkiego o czym marzysz
oraz by uśmiech gościł na Twej
Życzą dziewczyny z klasy IIIC
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Polscy piłkarze w zagranicznych klubach
Wyniki rozgrywek w piłce nożnej klubów zagranicznych, w których grają polscy piłkarze.
Na łamach szkolnego czasopisma śledzić będziemy
ranking rozgrywek klubów za granicą.
Borusia Dortmund — pozycja w lidze II
Polski piłkarz — Piszczek
RB Lipsk — BD 1:0
Legia — BD 0:6
Darmstadt — BD 0:6
Wolfsburg — BD 1:5
Freiburg - BD 1:3
Real — BD 2:2
Wolfsburg — pozycja w lidze XIII
Polski piłkarz - Błaszczykowski
Köln — Wolfsburg 0:0
Hoffenheim — Wolfsburg 0:0
Borusia Dortmund - Wolfsburg 5:1
Werder Brema — Wolfsburg 2:1
Napoli — pozycja w lidze II
Polski piłkarz - Milik
Palermo — Napoli 0:3
Dynamo Kijów — Napoli 1:2
Bologna — Napoli 1:3
Geneo — Napoli 0:0
Chievo — Napoli 0:2
Bayern Monachium — pozycja w lidze I
Polski piłkarz — Lewandowski
SO 4 — Bayren Monachium 0:2
Ingolstadt — Bayren Monachium 1:3
Rostow— Bayren Monachium 0:5
Hertha — Bayren Monachium 0:3
HSV — Bayren Monachium 0:1

Leicester — pozycja w lidze XII
Polski piłkarz - Kapustka
Club Brugge — Leicester 0:3
Burnley — Leicester 0:3
Chelsea — Leicester 4:2
Man Utd — Leicester 4:1
AS Monaco — pozycja w lidze II
Polski piłkarz - Glik
Lille — AS Monaco 1:4
Tottenham — AS Monaco 1:2
Rennes - AS Monaco 0:3
Nice — AS Monaco 4:0
Angers — AS Monaco 1:2
Stade Rennais — pozycja w lidze XI
Polski piłkarz — Grosicki
Caen - Stade Rennais 0:2
Monaco — Stade Rennais 3:0
Olympique Marsylia - Stade Rennais 2:3
Dijon - Stade Rennais 3:0
AS Roma — pozycja w lidze IV
Polski piłkarz — Szczęsny
Victoria Pilzno AS Roma 1:1
Fiorentina — AS Roma 1:0
Crotene — AS Roma 0:4
Torino — AS Roma 3:1
Paris Saint- Germian — pozycja w lidze IV
Polski piłkarz — Krychowiak
Arsenal — PSG 1:1
Caen - PSG 0:6
Dijon — PSG 0:3
Toulouse — PSG 2:0

1. Thomas .... skoczek narciarski z Austrii.
2. Polski piłkarz grający w Borussi Dortmund.
3. Rozgrywany na trawie i lodzie.
4. Drużyna z ligii National Hockey League, Ottawa
- .... .
5. Nazwisko pierwszego polskiego koszykarza w
National Basketball Associaton.
Imię i nazwisko: ……………………………
Prawidłowe odpowiedzi należy zgłosić do p. JoanZespół redakcyjny:
ny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do dnia
Opiekunowie: p. Joanny Kaptur —
10.10.2016
Konieczna, p. Joanna Galler — Włodarczak
Wśród najlepszych
Dziennikarze: Katarzyna Rogacka, Julia Idkowiak,
będzie rozlosowana
Luiza Sikorska, Jakub Jańczak
nagroda.
Zdjęcia : www.gimdolsk.com

