
 

  

Życzenia wakacyjne!!! 

 Z okazji zbliżającego się  zakończenia roku 
szkolnego wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom 
Gimnazjum składamy najserdeczniejsze podziękowania    

za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny 
był czasem odpoczynku i radości. 

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, 

interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, 

uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu            

do szkoły. 

Kinga Ślusarska 
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Człowiek mądrości - Patron naszego gimnazjum 

                  Kardynał Stefan Wyszyński  

 
 W naszej szkole co roku świętujemy uroczystość na cześć patrona Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Uczniowie z pomocą nauczycieli organizują refleksyjne przedstawienie. 
Zawsze jest ono odbierane z szacunkiem ze strony gimnazjalistów. Co prawda każdy uczeń 
wie, kto jest patronem naszej szkoły, ale  z okazji święta warto nieco przybliżyć wizerunek 
tego wspaniałego duchownego.  

 Stefan Kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901r. Dwadzieścia trzy lata później 
otrzymał święcenia kapłańskie. Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy 
Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym 
Seminarium Duchowym we Włocławku, a także redaktorem miesięcznika ”Ateneum  
Kapłańskie”. W 1945 r. został rektorem Seminarium. W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII 
mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. 
Później został Arcybiskupem Gniezna i Warszawy, a następnie Prymasem Polski. Stefan 
Wyszyński pisał w liście duszpasterskim: ”Nie jestem ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie 
jestem działaczem, ani reformatorem. Natomiast jestem ojcem waszym duchowym, 
pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa…”.  W latach 
sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, 
wnosząc cenne doświadczenie Kościoła w Polsce. Na auli soborowej cieszył się wielkim 
uznaniem wśród biskupów świata. Odszedł do Boga  28 maja 1981 r. w Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Pogrzeb Stefana kardynała Wyszyńskiego                                
odbył się w Warszawie 31 maja. W 1989 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny                                   
S ł u g i  B o ż e g o  S t e f a n a  k a r d y n a ł a  W y s z y ń s k i e g o .                                                                                                                                    
Myślę, że młodzież i nauczyciele naszego gimnazjum są dumni z tego, że patronuje nam tak 
wybitna i charyzmatyczna osoba. 
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Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego : 

,,Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, 
jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion’’.  

,,Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które 
w innych budzi’’.                  

,,Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". 
Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa’’.                   

,,Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia’’.  

,,Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś 
społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może’’!    

,,We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. 
Wtedy do serca wkroczy radość’’.    

                                                                                                         Izabela Zielińska 
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 Ortografia jest przysłowiową „piętą achillesową” większości gimnazjalistów. Niby 

znają zasady poprawnej pisowni, ale dyktanda wypadają słabo, a czasem nawet marnie, jakby 

uczniowie po raz pierwszy zetknęli się z polską ortografią. Cóż, trzeba coś zrobić w tej 

kwestii, zwłaszcza, że nie we wszystkim wyręczy nas komputer. Przyjdzie taki moment           

w życiu każdego dzisiejszego gimnazjalisty, że trzeba będzie  coś napisać, np. jakieś podanie 

do urzędu czy  instytucji, zredagować ogłoszenie czy jakiekolwiek pismo i co wtedy?  

Będziesz przeżywał stres? Dasz komuś do napisania????? No właśnie, warto się nad tym 

problemem zastanowić i systematycznie ćwiczyć się w ortografii.  

 W piątek 15 maja w naszym gimnazjum odbyły się „eliminacje” do międzyszkolnego 

konkursu ortograficznego, w których udział wzięli najlepsi uczniowie z każdej klasy. Tekst 

dyktanda nie należał do najłatwiejszych, sporo w nim było wyrazów z „ H”, „Ch”, „ Ż” i „Rz” 

oraz pułapki interpunkcyjne. Najlepiej napisali: Klaudia Staszewska uczennica kl. III b            

i  Sylwester Kręcisz uczeń z kl. II a. Zgodnie z regulaminem, te dwie osoby reprezentowały 

naszą szkołę w II etapie konkursu, który odbył się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Daleszycach. Nie było miejsca podiumowego, ale uważamy, że IV miejsce na 16 uczestników, 

z dwoma błędami ortograficznymi to niezła lokata. Gratulacje składamy uczennicy kl. III b 

Klaudii Staszewskiej.         

 



 

 

 

 

 Od kilku lat wśród czytelników panuje moda na książki sensacyjno – przygodowe. 

Młodzież czyta je bardzo chętnie. Pragnę polecić Wam koleżanki i koledzy bardzo 

interesującą lekturę na nadchodzący weekend. Na pewno nie pożałujecie chwil z nią 

spędzonych . 

Rick Yancey - autor książki "Niewiarygodne przygody Alfreda Kroppa", pisarz                             

i krytyk. Wydał  powieści "A burning in Homeland", "The Highly Effective Detective", 

"Alfred Kropp" i "Pieczęć Salomona". 

Alfred Kropp jest przeciętnym piętnastolatkiem. Mieszka razem z wujem Farrelem                      

w Knoxville. Każdy jego dzień był stosunkowo taki sam, dopóki tajemniczy biznesmen, 

Arthur Myers, nie zaproponował im zadania. Mieli odzyskać z wieżowca Samson Towers 

przedmiot do niego należący - miecz. W zamian otrzymają pół miliona dolarów. Mimo obaw 

bohatera, wujek przystaje na propozycję. W noc kradzieży pojawiają sie zamaskowani 

mężczyźni, a wujek Farrel zostaje zabity. Alfred zostaje wplątany w odwieczna walkę 

między Rycerzami Okrągłego Stołu a ich przeciwnikami o władzę nad najpotężniejszą bronią 

na świecie - Excaliburem. W rękach Alfreda spoczywają losy ludzkości. 

Książka napisana jest językiem niesprawiającym problemu w zrozumieniu tekstu, czyta 

się ją szybko. Czytelnik może identyfikować się z głównym bohaterem, wielkim, ociężałym      

i niezbyt bystrym Alfredem. Akcja na przemian przyspiesza i zwalnia, przez co czytelnik 

nie będzie przytłoczony nawałem zdarzeń. W historii jest wiele niedomówień i tajemnic, 

występuje również motyw magii. Polecam ją, jeżeli chcielibyście przeczytać ciekawą, a mało 

znaną książkę kierowaną do młodych osób. 

 

                                                                                                                    Anna Matusik 

   

WARTO PRZECZYTAĆ - Recenzja książki  
"Niewiarygodne przygody Alfreda Kroppa" 
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 Ostatni miesiąc roku szkolnego obfituje w wycieczki organizowane w ramach 

projektu „Wiedza naszym kapitałem”. Najpierw uczniowie wyjechali na obóz naukowo- 

językowy do Zakopanego – wrócili zadowoleni, pełni pozytywnych wrażeń, potem „jak            

z rękawa posypały się” wyjazdy po najbliższych okolicach naszej pięknej ziemi 

świętokrzyskiej. W ramach wycieczek edukacyjnych gimnazjaliści odwiedzili: Oblęgorek, 

Muzeum Narodowe w Kielcach, (dawny Pałac Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Lat 

Szkolnych Stefana Żeromskiego), Ciekoty. Odbyły się także wyjazdy zawodoznawcze do 

następujących miejsc:  Kielecka Fabryka Mebli, Zespół  Szkół - „Awans”,  piekarnia „Pod 

Telegrafem” mieszcząca się na ul. Ściegiennego w Kielcach, Urząd Pracy, Zakład Odzieżowy 

w Staszowie, Ćmielów. W pierwszy wakacyjny weekend, tuż po zakończeniu roku szkolnego 

odbędzie się wyjazd na drugi obóz językowo – naukowy do Krynicy – Zdroju.  Znów będzie 

ciekawie, z pewnością młodzież wróci zadowolona. 

 

  

WYCIECZKI, WYCIECZKI, WYCIECZKI……. 
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO MUZEUM 
NARODOWEGO I MUZEUM LAT SZKOLNYCH STEFANA 

ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 
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 Grupa projektowa uczniów gimnazjum uczęszczająca na zajęcia wyrównawcze                

z j. polskiego i zajęcia rozwijające z edukacji językowo medialnej dnia 12 czerwca 2015 roku 

odbyła wycieczkę do Muzeum Narodowego w Kielcach. Najpierw udaliśmy się do Muzeum Lat 

Szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie pani przewodniczka przybliżyła nam postać piewcy 

Gór Świętokrzyskich -Stefana Żeromskiego.  Zobaczyliśmy portrety rodziny Żeromskich, 

niektóre dzieła pisarza, sprzęty uczniowskie za czasów szkolnych Żeromskiego np. drewniany 

tornister, kałamarz, obsadkę, mundur szkolny. Pani przewodnik w ciekawy sposób 

opowiedziała nam historię życia, a zwłaszcza lata szkolne Stefana Żeromskiego. 

Dowiedzieliśmy się, że życie pisarza nie było łatwe, że wcześnie zmarła mu matka, doskwierał 

mu  często głód i brak pieniędzy. To zmusiło go do udzielania korepetycji, aby móc zapewnić 

sobie jakąś egzystencję i ukończenie szkoły. Swoje opowieści o naszym pisarzu pani 

przewodnik wzbogaciła  informacjami z jego dorosłego życia. Wiemy, że dopiero po napisaniu 

powieści pt. ,,Popioły” mógł pozwolić sobie na budowę własnego domu, który został nazwany 

„Popiołówką”,   podróżował, był bibliotekarzem w Raperswilu, przebywał we Florencji, miał 

nawet swój apartament na Zamku Królewskim w Warszawie jako zadośćuczynienie                 

za nieotrzymanie Literackiej Nagrody Nobla. Ta niezwykła lekcja muzealna minęło szybko. 

Zdobyte informacje przydadzą się nam w szkolnej edukacji i na pewno długo pozostaną          

w naszej pamięci. Drugim interesującym miejscem było Muzeum Narodowe, dawna siedziba 

Biskupów Krakowskich. Podziwialiśmy  obrazy wiszące na pięknie udekorowanych ścianach, 

wielkie gobeliny, masywne meble oraz zastawy stołowe. Wrażenie zrobiły na nas sale             

ze wspaniałymi belkowymi sufitami oraz mozaikowymi podłogami.  Pani przewodnik opowiadała 

nam o życiu, jakie toczyło się w tym pałacu, usłyszeliśmy kawałek historii nie tylko naszego 

regionu, ale też Polski. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu przebywał marszałek Józef 

Piłsudski, widzieliśmy pamiątki po wielkim Polaku. Na koniec udaliśmy się do ogrodu 

prowadzonego na styl włoski położonego tuz za pałacem.  Wycieczka ta wzbogaciła naszą 

wiedzę o regionie, o jego wielkich ludziach, zobaczyliśmy miejsca, obok których często 

przechodzimy, będąc w Kielcach,  nie zdając sobie nawet sprawy z ich niezwykłej historii i 

osobliwego piękna. Warto polecić taką „edukacyjną wędrówkę”. Cieszymy się,                        

że ją odbyliśmy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych 
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        W dniach 25-27 maja w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach 

anglojęzycznych.Celem konkursu podobnie jak w latach ubiegłych było propagowanie wiedzy 

na temat kultury, literatury, historii i geografii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie              

do współzawodnictwa oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy                        

w praktycznym działaniu. Do konkursu przystąpili 30 uczniów klas I-III ( IIIa-7,         IIIb-

5, IIa-2, IIb-8, Ia-3, Ib-5 ). Pierwszy etap tego konkursu, polegał na tym, że uczniowie mieli    

za zadania rozwiązywanie zadań i odpowiadanie na pytania, które dostali od nauczycieli. Po 

zakończeniu I etapu nauczyciele wyłonili osoby, które uzyskały ponad 70%. Osoby te 

zakwalifikowały się do II etapu. Dnia 3 czerwca 15 osób przystąpiło do kolejnego etapu 

konkursu. Ta część również polegała na wykazaniu się wiedzą o krajach anglojęzycznych, 

jednak uczniowie nie mogli korzystać z żadnych pomocy, a jedynie mogli liczyć na swoją 

pamięć. Wśród 15 osób, które przystąpiły do II etapu komisji udało się wyłonić uczniów           

z największą wiedzą o krajach anglojęzycznych. 

Zwycięzcami konkursu zostały: 

1.ŚLUSARCZYK  MARTYNA  III B 

2.TRZUSKOWSKA  KATARZYNA  III A 

3.STĘPIEŃ EMILIA  II B 

4. ŚLUSARSKA KINGA II B 

5. ŁOPATOWSKA KLAUDIA  II B 

 Ostatnią formą związaną z kulturą języków obcych był apel, do którego mogli 

zaangażować się wszyscy chętni uczniowie. Po ciekawych występach zwycięzcy otrzymali 

nagrody rzeczowe natomiast wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Sądząc po oklaskach, najbardziej podobała się inscenizacja „Rzepki”, była to 

przysłowiowa „wisienka na torcie”. 

Kinga Ślusarska  



 

Było, minęło… - przemyślenia trzecioklasistów z III b 
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 Nadszedł tak długo oczekiwany koniec naszej nauki w gimnazjum. Jest nam trochę żal 

opuszczać tak dobrze znane miejsca – korytarze, szatnie, salę gimnastyczną, sale lekcyjne…., 

a jednocześnie jesteśmy ciekawi nowych miejsc i pragniemy nawiązać nowe znajomości, 

rozwijać i pogłębiać naszą wiedzę na wyższym szczeblu edukacji. Wiemy, że będziemy 

tęsknić za przyjaciółmi, koleżankami i kolegami z klasy. Będzie nam również brakowało lekcji 

z nauczycielami, do których tak bardzo się przywiązaliśmy, mimo różnych naszych wpadek, 

okresów nieuctwa, lenistwa. Zajęcia były przyjemne, ciekawe, chociaż  nie raz dostawało nam 

się za złe zachowanie. Nie można zapomnieć o chwilach radosnych. Mamy nadzieję, że nasi 

pedagodzy będą tęsknić za nami, tak jak my za nimi. Czas, który spędziliśmy w murach tej 

szkoły, będziemy dobrze wspominać. Te trzy lata dużo dla nas znaczą. Zacieśniły się nasze 

więzi, zawiązały się nowe, trwałe przyjaźnie. Wiedza, którą tu zdobyliśmy,                              

z pewnością przyda się nam w przyszłości i przyniesie „owoc obfity”. Przyzwyczailiśmy się     

do rodzinnej atmosfery panującej w tej szkole, sądzimy, że młodsi koledzy i koleżanki oraz 

Dyrekcja i Grono pedagogiczne będą nas mile wspominać. Życzymy wszystkim udanych 

wakacji. 

                

  



 

WAKACJE, WAKACJE….. 
 

 Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami. Wszyscy już pragniemy, aby               

te beztroskie, słodkie chwile  przyszły jak najszybciej i trwały całą wieczność . Za nami 

kolejny rok ciężkiej i żmudnej pracy, zostawania na liczne zajęcia dodatkowe - projektowe  

czy sportowe, ale to dzięki nim tak naprawdę zaczynamy doceniać  dwumiesięczną 

miesięczną przerwę od szkoły. Wszystkie nasze starania, aby na koniec roku odebrać 

świadectwo z zadowalającą nas średnią nie poszły na marne. Dopiero teraz czujemy, że nie 

był to czas zmarnowany i należy nam się w pełni zasłużony odpoczynek . W szczególnej 

sytuacji znajdują się uczniowie klas trzecich gimnazjum. Muszą oni pożegnać się ze 

starymi murami pełnymi wspomnień i licznymi znajomymi, stają oni na ważnej drodze ku 

dorosłości. Czekają też na wyniki egzaminu gimnazjalnego. Ciekawa opinii innych uczniów na 

temat zbliżających się wakacji, postanowiłam dowiedzieć się od nich nieco więcej, zadając 

im następujące pytania. 

 

 

 

 

 

 

1.Czy cieszysz się z nadchodzących wakacji, czy jesteś raczej osobą lubiącą chodzić         

do szkoły ? 

   Cieszę się, bo nareszcie będzie wolne i jak na razie tyle  - Klaudia. 

   Za długo już byłam w szkole, chciałabym trochę odpocząć - Angelika. 

   Jak każdy, cieszę się z wakacji, bo nareszcie można odpocząć, głównie po egzaminach -

Anonim. 

2.Jak oceniasz ten rok szkolny ? Był raczej łatwy, czy trzeba było pracować więcej ? 

   Na pewno trzeba było się przyłożyć więcej, w końcu to już druga klasa – Klaudia. 

   Ogólnie przyszłam z nastawieniem takim, że pierwsze półrocze wyciągnę sobie oceny       

na czwórki, a w następnym łatwo przeskoczę na piątki, ale niestety się pomyliłam Trudny 

był ten rok – Angelika. 

    Niestety trzeba było się przykładać, uczyć do egzaminów, przypominać sobie całą 

wiedzę z klas pierwszych i drugich – Anonim. 

3.Jesteś zadowolony ze swoich ocen i uważasz, że dałeś/aś z siebie wszystko                   

czy wolałabyś poprawić którąś z ocen? 

   Chciałabym zmienić dwie oceny, a tak to z reszty jestem zadowolona – Klaudia. 

   Pewnie, wolałabym wszystkie poprawić – Angelika. 

   Wolałabym zmienić na lepsze, nie dałam z siebie wszystkiego -Anonim. 
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 4.Masz jakieś plany na wakacje ? Opowiedz o nich. 

   W wakacje zamierzam jechać do babci i może do cioci – Klaudia. 

   Jeszcze nie mam żadnych planów – Angelika. 

   Siedzieć w domu i spać – Anonim. 

5.Jak według ciebie powinny wyglądać idealne wakacje ? 

   Idealne wakacje na pewno powinny być słoneczne, pełne wyjazdów w góry, nad morze  i  

ogólnie super - Klaudia. 

   Dużo czasu wolnego i odpoczynku – Angelika. 

   W gronie przyjaciół - Anonim. 

6.Co mógłbyś/mogłabyś doradzić wszystkim tym, którzy nie wiedzą, jak spożytkować ten 

czas ? 

   Żeby wychodzili na świeże powietrze, spędzali czas z rodziną i się dobrze bawili - Klaudia . 

   Żeby kupili sobie GTA V to pogramy :) – Angelika. 

7.Czy boisz się następnego roku/nowej szkoły ? 

   Nie, raczej idę z nastawieniem , że będzie dobry – Klaudia. 

   Znaczy, bać się nie boję, ale chcę przyłożyć się bardziej do nauki- Angelika. 

   Tak, bo nauczyciele mogą wymagać dużo więcej, a w dodatku nikogo nie będziemy znać-

Anonim 

8.Czy zdołałeś/aś podołać wszystkim postawionym sobie celom?  

   Myślę, że jak najbardziej tak  – Klaudia. 

   Niestety nie, chciałam mieć lepszą ocenę z fizyki - Angelika. 

   Nie miałam żadnych celów na ten rok – Anonim. 

Jak widać powyżej, każdy z nas ma inną wizję wakacji, niektórzy stawiają na dobrą zabawę    

w gronie przyjaciół, drudzy na odpoczynek w domowym zaciszu, oglądając ulubiony program 

telewizyjny a i znajdą się na pewnie tacy, którzy poświęcą  ten czas na zagłębianiu się            

w niezwykły książkowy świat. Wszystkim tym, którym nie udało się w tym roku osiągnąć 

wymarzonej średniej radzę się tym nie załamywać tylko walczyć do końca. Następny rok 

będzie lepszy, wystarczy tylko przykładać się od samego początku . Wakacje to czas zabaw  

i wygłupów, ale pamiętajmy, żeby spędzić je najlepiej jak się da, a nie ze złamaną nogą            

w szpitalu. 

Emilia Stępień 
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Trendy wiosna – lato 2015 

 Trendy wiosna lato 2015 zaskakują i inspirują. Co będzie modne w nadchodzącym 

sezonie?                     

 Oto 10 najgorętszych propozycji :  

 
 

5. Asymetria 

Bluzka z asymetrycznym wycięciem i asymetryczna spódnica 

- to absolutne must have'y w sezonie wiosna-lato 2015. 

Asymetria to jeden z najłatwiejszych trendów do 

zinterpretowania na własny użytek. Top z jednym 

ramiączkiem można z łatwością uznać za główny akcent całej 

stylizacji. 

4. Kolor żółty  

Kolor sezonu wiosna-lato 2015?  Żółty. Podobno 

ludzkie oko zauważa go bardzo szybko. Cytrynowy, 

kanarkowy, lekko przygaszony, rozbielony - każdy        

z odcieni żółtego nosimy od stóp do głów.  To spore 

ułatwienie, bo nie jest łatwo go zestawić z innymi 

barwami. Więc w  słonecznych stylizacjach rozpocznij 

przyszły sezon. 

3. Wzór ceraty 

Jaki wzór będzie najmodniejszy w sezonie wiosna-lato 2015? 

Podpowiedź  kojarzy się z latem i wakacjami. Cerata to jeden             

z głównych trendów pojawiających się na pokazach mody. Wbrew 

pozorom ceraty nie nosimy na fartuchach. Wkładamy                         

za to marynarki, spódnice ołówkowe i bluzki w tym wzorze. 

2. Militarne khaki  

Projektanci wiosną i latem 2015 przekształcają dobrze nam znany 

styl militarny na język elegancji z nutą glamour. Parki u Marca 

Jacobsa lekko się błyszczą, a do innych elementów garderoby 

rodem z wojska poprzyszywano kolorowe kamienie i drobne 

błyskotki. Większość sylwetek w tym trendzie jawi nam się             

w klasycznym kolorze khaki. W nadchodzącym sezonie styl 

militarny nosimy z umiarem. Najlepiej jako akcent (na przykład 

wybierając złote guziki) albo jeden element stylizacji. 

1. Lata 70. 

Zamiast szalonych lat 90., które zdominowały poprzednie sezony,    

w 2015 roku witamy te 70. Styl rodem z Beverly Hills. Na 

wybiegach u Michaela Korsa, Gucci, Prady modelki pokazywały się    

w dzwonach, zamszowych sukienkach i wzorzystych garniturach. 
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6. Zamsz  

Trend bezpośrednio związany z latami 70.             

W sezonie wiosna-lato 2015 nosimy go w odcieniach 

chłodnych pasteli (pudrowego różu i lila). 

Szczególnie modny jest zamsz w wersji eleganckiej.    

Zamiast zamszowych spodni à la kowboj wybieramy 

zamszową sukienkę z paskiem w talii. 

7. Chłodne i subtelne kolory 

Najmodniejsze kolory nadchodzącego sezonu oprócz 

żółtego? Według oficjalnej listy Pantone                    

to te chłodne i subtelne. Oprócz jasnych odcieni beży 

nosimy wiosną i latem 2015 pastele: pudrowy róż, 

miętę i błękit. 

8. Maxi frędzle 

Najgorętszy trend poprzedniego sezonu zagościł w świecie 

mody na dłużej. I to jeszcze nie wszystko! Teraz przybrał 

rozmiar XXL. Frędzle pojawiły się na spódnicach                  

i sukienkach. 

10. Szorty  

Trudno wyobrazić sobie wiosennoletni sezon 

bez szortów. Obszyte koronką,                         

z podwyższonym stanem, przezroczyste lub 

klasyczne dżinsowe  pojawiają się niemal        

we wszystkich kolekcjach.  



 

CO NIECO O SPORCIE  

  

  

 Sport jest bardzo ważny w naszym życiu, regularnie uprawiany poprawia kondycję, 

chroni przed różnymi chorobami, a także poprawia humor, dzięki wydzielaniu endorfin -

hormonów szczęścia. Jest to także doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu, dzięki 

któremu kształtuje się nasz charakter i osobowość, stajemy się pewniejsi siebie.  Niestety 

mimo tych wszystkich korzyści, wiele osób preferuje raczej bierny tryb życia, a przecież są 

wśród nas ludzie, którzy bez reszty oddają się sportowi  i nie wyobrażają sobie życia bez 

sportowej rywalizacji. W naszej szkole istnieje wiele możliwości, aby aktywnie spędzić czas, 

np. grając w siatkówkę czy piłkę nożną. Coca cola już za nami, zarówno dziewczyny jak            

i chłopcy nie przeszli do następnego etapu, ale ich walka do samego końca i umiejętności       

są godne podziwu. Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach ruchowych, oczywiście 

poza wuefem powinni być wzorem do naśladowania dla tych mniej aktywnych. Sport               

to zdrowie i chyba wszyscy zgodzą się ze mną. Nie każdy może być olimpijczykiem, nie  liczy 

się wynik, tylko fakt podjęcia wyzwania i stawianie sobie coraz wyższych celów i to jest 

ważne.                                                                                                                                                                                        

Emilia Stępień  
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W pewnym gimnazjum nauczyciel polskiego zadał 
dzieciom napisanie wypracowania                        
na temat:” Jak wyobrażam sobie pracę 
dyrektora?”Wszyscy uczniowie natychmiast            
zabrali się do pracy. Jeden tylko Kowalski siedzi 
w ławce i leniwie się przeciąga.                             
A ty nie piszesz? - pyta nauczyciel. – Nie.              
– Ale, Jasiu, dlaczego? – to oczywiste.                               
Ja czekam na sekretarkę! 

Jasio zwierza się koledze:  

- Wczoraj aż 2 razy dostałem od ojca w skórę:  

- Dlaczego aż 2 razy?  

- 1 raz, gdy mu pokazałem świadectwo, a 2 raz, 

gdy się okazało, że to jego. 

Idzie sobie chrześcijanin przez dżunglę, widzi lwa.  

Zaczyna się modlić:  

- Boże spraw aby ten lew miał chrześcijańskie zamiary!  

A lew:  

- Boże pobłogosław ten posiłek! 

- Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. 
Adama poznałam na eDarling, potem zostaliśmy 
przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy na WatsApp, 
teraz oświadczył mi się na Skype. 
- Córciu, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci kupcie 
na eBay, a po kilku latach, jak ci się mąż znudzi, to wystaw 
go na Allegro. 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,idzie-sobie-chrzescijanin-przez.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,idzie-sobie-chrzescijanin-przez.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,idzie-sobie-chrzescijanin-przez.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,idzie-sobie-chrzescijanin-przez.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,idzie-sobie-chrzescijanin-przez.html
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Rosyjski statek podpływa do afrykańskiego portu. 
Marynarz rzuca linę cumowniczą na brzeg, krzycząc  
do stojącego na nabrzeżu Murzyna: - Dierżi linu! 
Murzyn nie rozumie. Rosjanin ponawia więc próbę, 
krzycząc: - Dierżi linu! Murzyn nadal stoi bez ruchu. – 
Gawari pa ruski? – zaczyna w końcu marynarz. Cisza. – 
Parle wu franse?. Nadal cisza. – Szprechen zi dojcz?  
Murzyn dalej się nie odzywa. – Du ju spik inglisz? – 
Jes, aj du – uradował się Murzyn. – No to dierżi linu! 

 

Do mieszkania państwa Kowalskich przychodzi akwizytor sprzedający odkurzacze. Stawia 
reklamowany sprzęt na podłodze, rozrzuca po całym dywanie mnóstwo śmieci, paprochów    
i okruchów, a na koniec mówi:                                                                                                            
- Proszę państwa, ten odkurzacz jest naprawdę niezawodny. Obiecuję, że osobiście zjem  
z podłogi każdy paproch, którego on nie wciągnie!                                                                                             
– W takim razie życzę smacznego – mówi spokojnym głosem Kowalska.                                                                         
– Bo w naszym domu od wczoraj nie ma prądu. 

Pewien świeżo upieczony absolwent akademii rolniczej dostał ciekawą propozycję 
stażu w dużym sadzie pod Grójcem. Zaraz po przyjeździe na miejsce chodzi                
z właścicielem i krytycznym okiem przygląda się rosnącym drzewom.                                                                                   
– Pan pracuje starymi metodami – poucza w końcu sadownika. Naprawdę będę bardzo 
zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kilo jabłek.                                              
– Ja też będę bardzo zdziwiony – odpowiada spokojnie właściciel.                                                            
– Co roku zbierałem z niego gruszki! 


