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„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”          

Kardynał Stefan Wyszyński 
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Patron naszego gimnazjum 



 

PATRON NASZEGO GIMNAZJUM        

 

  
 Patron naszej szkoły – Stefan Kardynał Wyszyński - był ważną  osobą  w Polsce                                                

jak i dla św. Jana Pawła II. Był on Prymasem  Polski oraz arcybiskupem metropolii 

gnieźnieńskiej. Nazywany jest także Prymasem Tysiąclecia oraz Sługą Bożym Kościoła 

Katolickiego. Św. Jan Paweł II znał bardzo dobrze Prymasa, ponieważ byli przyjaciółmi.  

Karol Wojtyła wypowiedział się na jego temat tymi słowami: „(...) Nie byłoby na Stolicy 

Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna 

nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem                     

i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, 

gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które 

związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem." Kardynał został pośmiertnie 

oznaczony Orderem Orła Białego. Moim zdaniem,  Prymas dla wielu współczesnych osób może 

być wzorem do naśladowania. Młodzież może czerpać wiele korzyści z tak niezwykłej osoby 

jak on. Człowiek ten może być także wielką  inspiracją dla uczniów. Za kilka tygodni kończę  

naukę w naszym gimnazjum. Cieszę się i jestem dumna, że mogłam się uczyć w szkole,              

w której patronem była tak wielka osobowość jak Kardynał Stefan Wyszyński. 

Gabriela Mazurczak 3a 
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„Moja mama” 

Kim jest ta miła pani, zgadnijcie moi kochani? 

Chorym poprawia poduszki, choć nie jest pielęgniarką. 

Smaży wspaniałe racuszki, choć wcale nie jest kucharką. 

Uczy nas różnych robótek, choć nie jest panią ze szkoły. 

I zna lekarstwo na smutek, od razu jesteś wesoły. 

Wkłada nam od niechcenia cukierek w kieszeń fartuszka. 

Spełnia nasze życzenia jak dobra wróżka. 

A kiedy wkłada sukienkę nową i uśmiech oczy jej rozjaśnia 

To myślę, a może to królowa na chwilę wyszła z baśni? 

A to jest przecież moja mama tylko rysunek ją pomniejsza. 

Ale jest przecież taka sama tylko, że dużo ładniejsza. 
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 PROJEKTY EDUKACYJNE 2017 r.  

 Wszyscy gimnazjaliści wiedzą, że jednym z warunków ukończenia gimnazjum jest udział     

w projekcie edukacyjnym. W roku szkolnym 2016/2017 klasy drugie realizują projekty                

z następujących przedmiotów: z języka angielskiego pt: „Wszyscy jesteśmy Europejczykami” 

pod opieką pani Anny Bekier, z języka polskiego pt. „Najciekawsze miejsca, obiekty w naszej 

okolicy” – pod opieką pani Teresy Rokickiej, projekt sportowy – opiekunem jest pani Monika 

Drapejkowska, tematy: ,,Czas spędzany dawniej i dziś” , ,,Piłka nożna dawniej i dziś” 

projekt z biologii – opiekun  pani Małgorzata Kula,  j.niemiecki: temat: „Typowy Niemiec, typowy 

Polak”. 

           Pragnę na łamach naszej szkolnej gazetki napisać kilka słów o projekcie z języka 

angielskiego. Nasz zespół liczy 8 osób. Liderem grupy jest Małgorzata Majewska, a jej 

członkowie to: Filip Struż, Filip Ślusarczyk, Izabela Stępień, Natalia Harabin, Aleksandra 

Zaród, Patrycja Kuzia i Wojciech Strojwąs. Głównym celem naszego projektu jest rozwijanie       

i udoskonalanie umiejętności łącznego i zgrabnego wypowiadania się w piśmie, a także 

komunikowania i nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Listy pisane tylko w języku angielskim 

wysyłane są do wielu europejskich państw takich jak: Turcja, Włochy czy Hiszpania.                   

W wymienianych listach poznajemy m.in. okolice, w jakich mieszkają nasi rówieśnicy, czyli uroki 

życia w wielkiej Ankarze, wiecznie gorącej Majorce czy pięknym Neapolu, jak i same osoby          

z którymi piszemy, ich kulturę, tradycje, czy zachowanie.        
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To naprawdę  zaskakujące, jak może się różnić chociażby poziom nauczania w szkole.                      

W Hiszpanii nie ma takich przedmiotów jak; chemia, geografia, fizyka czy biologia, ich program 

szkolny stawia  nacisk na języki. Uczniowie w Hiszpanii średnio tygodniowo mają 21 godzin 

języka angielskiego, z czego u nas to zaledwie 4-6 h. Nasza  szkoła, kraj jak i my sami jesteśmy 

godnie reprezentowani w tym projekcie. Na listy odpowiadamy systematycznie - zaraz               

po ich otrzymaniu. Muszę przyznać, że to jest interesujące doświadczenie – „ listowna rozmowa 

po angielsku z uczniem z zagranicy”. Realizacja projektów dobiega końca i ich efekty 

przedstawiane będą  już niebawem.  

 

 Korzystając z okazji, w imieniu wszystkich uczniów biorących udział w tym projekcie, 

chcielibyśmy podziękować naszej nauczycielce języka angielskiego - pani Annie Bekier,              

za cierpliwą korektę naszych błędów i doping w tym, co robimy. Mamy nadzieję, że powzięte 

przez nas działania przyniosą efekty. 

                                                                                                  Natalia Harabin, Izabela Stępień 

 

 Dziewczyny z klasy II b: Karolina Miszczyk, Oliwia Błaszczyk, Kinga Ogłoza, Emilia 

Nowak, Małgorzata Sabat wpadły na interesujący temat projektu edukacyjnego. Oto, co na ten 

temat mówiły same autorki: „Nasz projekt nosi nazwę: „Przedstawienie anglojęzyczne”, którego 

pomysłodawcami jesteśmy my same.  Polega on na przedstawieniu bajki, pt. „Little Red Riding 

Hood” („Czerwony Kapturek”)  w języku angielskim.  Przez pewien czas zastanawiałyśmy się nad 

wyborem scenariusza, aż w końcu znalazłyśmy ten właściwy, nadal pracujemy nad scenografią       

i już niedługo mamy zamiar zaprezentować nasze dzieło przed przedszkolakami. Mamy nadzieję, 

że występ się spodoba i zaciekawi wszystkie dzieci.” My też mamy taką nadzieję i trzymamy 

za was kciuki.                                                                                                      Redakcja pisma  
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Młodzież gimnazjalna w projekcie ,,Postaw na Słońce” 

  

 

 

Członkowie LOP – u z klas pierwszych  realizują projekt : ,, Postaw na Słońce”. 

Opiekunami są p. Małgorzata Kula i p. Paweł Ślusarczyk. 

Projekt składa się z II etapów: 

1. ,,Energia Słońca dla domu’’ ( od listopada do marca) 

,, Zarabiaj na Słońcu” ( od marca do czerwca) 

„Postaw na Słońce” to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej skierowany            

do szkół oraz społeczności lokalnych, poszerzający społeczną świadomość na temat problematyki 

pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) 

wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli 

fotowoltaicznych. Projekt przedstawia również praktyczne możliwości zastosowania ogniw 

fotowoltaicznych w funkcjonowaniu prywatnych domów jednorodzinnych. 

Głównym realizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowisk. 
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Członkowie LOP - u z klas pierwszych utworzyli zespół ,, Słoneczne Ryjki”,  który od listopada 

do marca w ramach I etapu projektu ,, Energia Słońca dla domu” wykonał następujące 

zadania: 

1. Zbudowanie szkolnego zespołu. 

2. Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii 

odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych. 

3. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego 6 jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

według aplikacji przygotowanej przez organizatora oraz wynikających z tych wartości 

wysokości emisji CO2. 

 

                                                                                                            
 

 



 

4. Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej    

przez analizowane budynki. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku 

ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji. W drugim etapie ,,Zarabiaj            

na Słońcu” uczniowie promują Odnawialne Źródła Energii i Fotowoltaikę w środowisku 

szkolnym w formie plakatów, prezentacji: ,, Poznaj Odnawialne Źródła Energii i sposoby       

ich wykorzystania”, gazetki szkolnej.  W ramach promocji zostały wykorzystane broszury 

przedstawiające w przystępny sposób: mikroinstalacje OZE, które z powodzeniem nadają  

się do zamontowania w jednorodzinnym domu, specyfikę poszczególnych technologii, które 

warto łączyć, a czego się wystrzegać. Broszury zostały rozpowszechnione zarówno                 

w środowisku szkolnym jak i lokalnym. Zorganizowano także konkurs ,, Postaw na Słońce”,       

w którym wzięło udział 26 uczniów z klas I i II.  Zespół ,,Słoneczne Ryjki”  przygotowuje       

na podsumowanie działalności w ramach projektu prezentację w oparciu o wiadomości 

zdobyte w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające z pracy nad projektem. 

Prezentację  przedstawi dla społeczności szkolnej na apelu szkolnym oraz podczas zebrania  

z rodzicami.   

                                               Słoneczne Ryjki 
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Egzaminy… opinie TRZECIOKLASISTÓW przed i po… 

 Jak co roku w każdej szkole, uczniowie klas trzecich piszą egzaminy podsumowujące 

ich pracę przez trzy ciężkie lata nauki. W mniemaniu uczniów zazwyczaj „jeszcze jest 

czas”, „przecież zdążymy się przygotować, powtórzyć”, „przecież ciągle nauczyciele 

organizują powtórki, testy” itp. Jednak to wydarzenie zawsze zbliża się wielkimi krokami. 

Postanowiłyśmy porozmawiać z kilkorgiem trzecioklasistów. Zadałyśmy im kilka pytań, 

dotyczących egzaminów. Oto wypowiedzi kilku osób: 

 Myślę, że najbardziej boję się przedmiotów przyrodniczych, a najmniej języka 

angielskiego. Moja wymarzona praca pisemna z języka polskiego ?! Hmm... rozprawka.  

Uważam, że pójdzie mi dobrze, ale z pewnością pochłonie mnie stres. Zaś młodszym 

koleżankom i kolegom radzę zacząć przygotowywać się już teraz.         

                                                                                                           Sylwia Dziedzic kl. 3a  

 

 Najbardziej obawiam się rozszerzonego języka angielskiego, zaś najmniej języka 

polskiego,  z którego bardzo chciałabym pisać charakterystykę postaci, jako pracę pisemną. 

Na tę chwilę jestem pozytywnie nastawiona do wyniku egzaminu.     

                                                                                      Aleksandra Pałyga kl. 3b 

 Chemia i historia to przedmioty, o które martwię się najbardziej, zaś j. angielski, 

matematyka i fizyka nie sprawią mi większych trudności, przynajmniej tak mi się wydaje. 

Liczę na opowiadanie twórcze, jako pracę pisemną z j. polskiego. Do egzaminów podchodzę 

ze spokojem, bo myślę, że jestem dobrze przygotowana.                                       

Angelika Wojnowska kl. 3b 

 Biorąc pod uwagę powyższe wypowiedzi oraz wypowiedzi kilku innych uczniów, 

podsumujmy: część trzecioklasistów jest dobrze przygotowana do egzaminu, jednak mają                       

oni przeczucie, że w dużej mierze pochłonie ich stres. Inni natomiast                     

podchodzą  do testu „na luzie”, wierząc, że uda im się napisać go z jak najlepszym                      

wynikiem. My, jako młodsi koledzy i koleżanki życzymy im, aby wyniki                  

tegorocznych egzaminów były naprawdę bardzo dobre. Powodzenia!  

                                                                            Karolina Miszczyk i Oliwia Błaszczyk kl. 2b   
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 Za nami egzamin gimnazjalny ! Wszyscy trzecioklasiści odetchnęli z ulgą. Jak każdy 

egzamin wywołał on wiele stresu na pewno dlatego, że od jego wyników zależy nasza 

przyszłość. Egzamin odbył się w dniach: 19,20,21 kwietnia. Rozwiązywaliśmy testy                 

z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego.  

Opinie gimnazjalistów po teście były podzielone, choć większość z nich uważa, że egzamin 

nie należał do trudnych. Obawialiśmy się przedmiotów przyrodniczych, ale również i języka 

obcego. Podczas rozwiązywania arkusza trzeba było się dość mocno skupić, gdyż większość 

zadań z części humanistycznej polegała na zapoznaniu się z materiałem źródłowym. 

Najwięcej trudności sprawiła nam część przyrodnicza, dużo uczniów zgadza się, iż fizyka                  

i geografia poszła im najgorzej. Matematyka też nie należała do najłatwiejszych, zadania 

były podchwytliwe i trudne. Ogólnie jednak uważamy, że egzamin nie należał                        

do najtrudniejszych, zadania były dla przeciętnego ucznia, więc nawet najsłabsi mieli 

szanse zdobyć dużą ilość punktów. Wiele osób z ciekawości od razu sprawdzało klucz 

rozwiązań, ale też sporo uczniów uważa, że woli być pewnym swoich punktów i czeka           

do wyników. Pozostało nam tylko czekać do czerwca, mam nadzieję, że każdy będzie 

zadowolony i usatysfakcjonowany ze swoich osiągnięć. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Gałka kl. 3a 
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Wulgaryzmy, czyli tzw. zwroty nieprzyzwoitości. 

 Większość ludzi używa ich w celu obrażenia drugiej osoby lub wyładowania złości. 

Jakie korzyści przyniesie nam wypowiedzenie tego ordynarnego wyrazu? To dobre pytanie.. 

Jednak trudno jest znaleźć na nie odpowiedź. Może dlatego, że ma ono tylko wady? 

Przecież w ten sposób pokazujemy jedynie własny brak kultury oraz złe wychowanie. 

Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z wypowiedzianych słów i tego, jak łatwo możemy 

nimi zranić drugą osobę. To, że wulgaryzmy nie są dla nas dobre, może potwierdzić fakt,      

iż ich używanie w miejscu publicznym jest zakazane i podchodzi pod kodeks karny:       

„Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek 

albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 

złotych albo karze nagany.’’ Za każdym razem, kiedy pomyślisz o użyciu wulgaryzmy                

w miejscu publicznym, zastanów się, czy warto? Nie chodzi tu głównie o konsekwencje 

prawne, ale choćby o to, jak będą postrzegać cię inne osoby po usłyszeniu takiego zwrotu     

z twoich ust. Gdy zabronimy czegoś człowiekowi od razu, obudzi się w nim chęć 

przeciwstawienia się. Bo przecież „Zakazany owoc smakuje najlepiej’’. Jeśli ktoś zapyta: 

‘’dlaczego?’’ i uzyska sensowną odpowiedź, przyjmie ją do wiadomości i zakazu nie złamie. 

Chcemy przestać przeklinać, bo czujemy, że nie powinno się tego robić. Głównie kobiety 

odbierają taką presję z otoczenia. Trudno jest doszukać się informacji na temat 

negatywnych skutków używania wulgaryzmów, dlatego też postanowienia o nieprzeklinaniu 

są jak noworoczne – zazwyczaj nie dochodzą  do skutku. 

A co o wulgaryzmach powiedzą uczniowie naszej szkoły? Postanowiłyśmy ich o to zapytać! 

Co uważasz na temat wulgaryzmów? 

- Są złą stroną języka polskiego. 

  klasa Ib 

- Uważam, że wulgaryzmy są nieodpowiednie i nie powinno się ich używać. 

 klasa Ic 

- Naszym zdaniem są one nieodpowiednie i niestosowne. Możemy więc uznać je za wadę 

naszego języka. 

 klasa IIa 

- Moim zdaniem wulgaryzmy są złe i wyrażają wiele agresji. W XXI wieku są one 

postrzegane jako przekleństwa. Wiele osób, zwłaszcza młodzieży, uczy się ich od starszych 

rówieśników. Przez nas są postrzegane jako „modne”.                                                                             

 klasa III 
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Czy tolerujesz wulgaryzmy? 

- Nie, ponieważ są złe.  

  klasa Ib 

- Nie, nie toleruję, ponieważ uważam, że są niemiłe i mogą skrzywdzić drugiego człowieka.  

  klasa Ic 

- Zdecydowanie nie, są one niepotrzebne, ponieważ każdy z nas może używać innych słów      

do swoich wypowiedzi. 

  klasa IIa 

- Zależy w jakim znaczeniu „wulgaryzm”, można go spostrzegać, tak jak już wspomniałam, 

jako przekleństwo, agresywne zachowanie itp. Nie toleruję tego, jednak wiele osób używa 

wulgaryzmów. Świadczą one o niskiej kulturze osobistej.  

  klasa III 

Jak myślisz, co to takiego wulgaryzm? 

- Słowo obrażające drugiego człowieka i wyrażające złe emocje. 

   klasa I b 

- Są to brzydkie, nieprzyjemne słowa, które mogą skrzywdzić i doprowadzić do załamania 

drugiego człowieka. 

   klasa I c 

- Według nas są to  wyrazy oszpecające i zaśmiecające nasz polski język. 

   klasa II a 

- Wulgaryzmów używamy bardzo często, czasem nawet nie jesteśmy tego świadomi. Moim 

zdaniem, jak i rówieśników, są to: przekleństwa, agresja, a nawet słowa, które używamy         

na co dzień.  

  klasa III 

 Jak widzimy, zdania uczniów na ten temat są bardzo podobne. Nikt ich nie toleruje, 

jednak jedna z przedstawicielek klas przyznaje, że używamy ich niemalże codziennie. Dzieje 

się tak ze względu na to, że większość z nas nie wie, jakie słowa do nich należą oraz jak 

możemy je zastąpić. Kształtujmy nasz język, czytajmy książki, a te „złe słowa’’ będziemy 

mogli zamienić na lepsze! 

                                                                                       Aleksandra Kaczor, Natalia Dziedzic   
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            W związku z akcją: „Stop wulgaryzmom”, nasza koleżanka Dominika przeszukała 

zasoby Internetu i znalazła kilka ciekawych rad, które – mamy nadzieję- przydadzą się tym, 

którzy nadużywają wulgaryzmów. Przeczytajcie i pomyślcie nad naszą propozycją.                                                      

Jak szybko przestać przeklinać...                 

Po pierwsze znajdź przyczynę: Czyli sprawdź, kiedy najczęściej to robisz... 

Bluzgamy, kiedy coś nam się nie podoba, jak coś nam nie wyjdzie lub nie pójdzie po naszej 

myśli. Staraj się zatem nie dopuścić do takich momentów, w których właśnie tracisz nad sobą 

kontrolę i ponoszą cię nerwy. 

 

 

 

Weź głęboki wdech: Zanim wypowiesz magiczne słowo na literę ,,K", weź głęboki oddech         

i policz do 10 , przez ten czas złość na pewno minie i odechce ci się przeklinania. 

A jeśli jest to dla ciebie naprawdę trudne, spróbuj przekleństwa zamienić na inne słowa, 

które brzmią podobnie, tylko łagodniej lub kończ na wymawianiu tylko pierwszych liter tego 

przekleństwa :). Następny punkt to specjalna metoda, która niejednego przekona... Za każde 

brzydkie słowo wrzucaj do słoika lub skarbonki określoną liczbę pieniędzy. Kiedy twój 

portfel zacznie świecić pustkami, może będzie to dla ciebie nauczka.... 

A jeśli nie, spróbuj innego rodzaju kary, czyli, np. gumka recepturka.  Za każdym razem     

jak złapiesz się na gorącym uczynku, wymierz sprawiedliwość, naciągnij gumkę i strzel sobie 

w nadgarstek. 

 
 

 

Stop wulgaryzmom 
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 Oprócz wymierzania kary bardzo ważne jest również nagradzanie się. Jeżeli uda                  

ci się wytrwać w postanowieniu, spraw sobie jakiś mały upominek, który da ci motywację       

do dalszej walki.  

 

 

 

 

 

 

Nagraj się! Najlepiej w jakimś ekscytującym momencie, kiedy na język same będą nasuwały 

ci się przekleństwa. Uwiecznij to na filmie, potem obejrzyj. Zobaczysz, że niezbyt dobrze 

to wygląda... Jak to starsze osoby mówią: taka ładna dziewczyna, a tak brzydko mówi.  

Poszukaj w słowniku języka polskiego, czy takie słowa w ogóle istnieją. Rozwiń swoje 

słownictwo, bo tak naprawdę często przeklinamy wtedy, kiedy po prostu nie wiemy, co 

powiedzieć. 

Poproś innych o pomoc. Za każdym razem, gdy z twoich ust, poleci jakaś bluzga, dana osoba 

powinna cię upomnieć :) Dzięki temu może oduczysz się tego brzydkiego nawyku.  

Wbij sobie do głowy, że to nie jest fajne, bo dlaczego nie przeklinasz przy babci, małym 

dziecku, albo nauczycielce, tylko przy znajomych? By pokazać jaki jesteś fajny i dorosły? 

Uwierz mi, to na pewno o tym nie świadczy... Wręcz przeciwnie.  

No i to by było na tyle w tym temacie. :) :) :) 

                                                                                                              Dominika Cieśla kl. 3a 

 



 

 "O gustach młodej czytelniczki" 

    Od niedawna zaczęłam czytać książki. Stwierdziłam, że będzie to lepsze rozwiązanie 

niż oglądanie filmów, które są co jakiś czas "odgrzewane" w telewizji. Czytanie pobudza 

naszą wyobraźnię, a przy okazji uczymy się ortografii, bogacimy nasze słownictwo. 

Dzięki niektórym książkom zmieniamy nasz pogląd na życie i na otaczającą                    

nas rzeczywistość.   

 

 

 

     Zawsze fascynował  mnie świat fantastyczny. Czytałam wiele książek, które 

opowiadały o wampirach, wróżkach, hobbitach, a także trolach. Dzięki takim dziełom 

mogłam się oderwać od szarej codzienności i wyobrażać sobie, co by było, gdyby taki 

świat naprawdę istniał. Rozmyślanie o tym, czy jako królowa wróżek uratowałabyś świat 

odpędza od nas myśli o naszych problemach, troskach. Ale jak wiecie, nie można ciągle 

jeść "chleba z masłem", tak jak nie można ciągle czytać książek fantasy. Chciałam 

spróbować czegoś innego i przerzuciłam się na "romansidła". Niektóre z nich opowiadały 

o pierwszej miłości nastolatków, inne zaś o niekończącym się uczuciu dwojga starszych 

ludzi. Opowieści o miłości bywają ciekawe, kiedy człowiek wciągnie się w ich fabułę,        

nie może się od niej uwolnić i odczuwa takie same emocje jak główni bohaterowie. 
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 Jako młoda czytelniczka mogę powiedzieć, że każda książka nas czegoś uczy,        

ale nie zawsze się wszystkim spodoba.  Ludzie czytają to, co lubią. Ja teraz wiem,           

że te wszystkie "romansidła" nie są dla mnie, za to innych mogą one zachwycać. To samo 

dotyczy lektur szkolnych. Nie wszyscy lubią je czytać i nie każdy to robi, ale lektury 

mają swoje przesłanie. Nie można patrzeć na nie pod kątem egzaminu gimnazjalnego        

ani postrzegać je jako przymus, bo wtedy się tylko zniechęcamy. Nawet lektury potrafią 

oczarować czytelnika. 

 Uwierzcie, że naprawdę warto czytać, próbujcie każdego typu książki, posmakujcie 

motywów w nich zawartych, a gdy znajdziecie odpowiednie książki dla siebie,                    

to delektujcie się ich treścią, dzielcie się wrażeniami, nie wstydźcie się o nich rozmawiać 

w gronie kolegów, z osobami dorosłymi. To przecież nobilituje, świadczy o kulturze 

humanistycznej człowieka, świadczy też o dobrym wychowaniu, manierach. Dzięki 

znajomości książek, różnych pouczających czasopism, zdobywamy pewność siebie, ogładę 

towarzyską, czujemy się „bezpiecznie” w każdym towarzystwie. Myślę, że choćby z tych 

powodów warto sięgnąć po różną literaturę. 

                                   Gabriela Wicha kl. 3a          
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WIEŚCI ZE SZKOLNEGO KORYTARZA - SONDA  

 Po krótkiej rozmowie i przemyśleniach zdecydowałyśmy o przeprowadzeniu wśród 

naszych gimnazjalistów sondy, której głównym tematem jest aktywny wypoczynek. Z naszego 

artykułu możecie dowiedzieć się, które pory roku uwielbiają nasi gimnazjaliści, a także 

poznać metody na spędzenie wolnego czasu w nużące dni. Mamy nadzieję, że nasz artykuł 

będzie dla Was użyteczny i sprawi, że wolny czas nigdy nie będzie zmarnowany.  

1. Jaka jest twoja ulubiona pora roku ? Dlaczego ? 

- Lato, ponieważ się wtedy urodziłem. 

- Lato, bo jest wolne do szkoły. 

- Zima, bo obchodzę wtedy swoje urodziny. 

- Lato, bo jest najcieplej. 

- Lato, bo jest ciepło. 

- Wiosna, ponieważ wszystko budzi się do życia. Jest ładna pogoda, jest idealnie. 

- Lato, ponieważ są wtedy wakacje. 

2. Podaj twoją najlepszą metodę spędzania wolnego czasu w chłodne i zimowe dni. 

- Granie na telefonie, oglądanie telewizji. 

- Czytanie książek. 

- Czytanie, gra w piłkę. 

- Spacer. 

- Picie herbaty i oglądanie seriali. 

- Fajny film i herbata. 

- Leżenie pod kocem i picie kakao. 
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3.Jak częściej spędzasz czas : biernie czy czynnie ? I w jaki sposób? 

-Czynnie, jeżdżę na rowerze. 

- Czynnie, rower. 

- Czynnie, gra w piłkę nożną. 

- Czynnie, gra w piłkę. 

- Biernie, leżąc. 

- Czynnie, jeżdżę na rolkach, rowerze, ćwiczę. 

- Czynnie, sprzątając, gotując. 

4. Co według ciebie powinniśmy robić w wakacje, aby się nie nudzić? 

- Wychodzić na dwór i spędzać czas z przyjaciółmi. 

- Pływać. 

-Spotykać się ze znajomymi. 

- Więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. 

- Spotykać się ze znajomymi. 

- Spotykać ze się ze znajomymi, spędzać czas czynnie. 

- Sport, jazda na rowerze, czytanie książek. 

 Kolejno odpowiadali: 

- Uczeń z I a 

- Uczennica z I b 

- Uczennica z I c 

- Uczeń z II a  

- Uczennica z II b 

- Uczennica z III a 

- Uczennica z III b 

 

             

 

Przygotowały : Martyna Ozimirska i Katarzyna Górka 
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                         WARTO WIEDZIEĆ!  

                 PIERWSZA POMOC JEST PROSTA. 

 Pierwsza pomoc jest prosta – krwotok z nosa – co robić? Pierwszą rzeczą, o której 

należy pamiętać jest to, że poszkodowany nie powinien odchylać głowy do tyłu. Takie 

postępowanie powoduje spływanie krwi do gardła i może nawet wywołać zachłyśnięcie. Ważne 

jest, by w razie krwotoku z nosa pochylić głowę do przodu. Chory powinien wydmuchać nos                                          

a następnie rozpocząć tamowanie. Najłatwiej tego dokonać ściskając palcem wskazującym                

i kciukiem skrzydełka nosa z obydwu jego stron. W razie potrzeby należy przygotować zimny 

okład, przykładając go na kark, chociaż niektóre źródła medyczne uznają to za wątpliwą 

pomoc z niską skutecznością. Jeśli takie działanie pomoże (chociaż obkurcza naczynia 

krwionośne) to na pewno zwiększy komfort psychiczny chorego. Jeśli krwawienie trwa dłużej 

niż 30 minut, należy skontaktować się z lekarzem.  
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           Humor szkolny 

Dwie blondynki oglądają mecz  Brazylia vs 

Czechy, pierwsza poszła zrobić popcorn, 

 a druga krzyczy 

-GOOL 

-Kto strzelił? 

-Ronaldinho 

za chwilę 

-Jest drugi gol 

-Kto strzelił? 

-Jakiś Replay 

 

Żona odeszła od męża do matki: 

- Jak tylko wyszłam z domu, usłyszałam wystrzał. Zawróciłam i wiesz, co się stało? 

- Co? Co? - pyta przerażona mama. 

- Ten bydlak otworzył szampana! 

 

Temat na przyszłej maturze: 

Rozwiń cytat ,,Nam  strzelać nie kazano…” 

- w oparciu o występ reprezentacji  Polski, 

na mistrzostwach  świata w 2006… 

 

-Tatusiu, widziałem jak nasz sąsiad gonił 

ruszający z przystanku autobus… 

-I co? 

-Poszczułem go naszym psem i zdążył… 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta 

-Czym będzie wyraz ,,chętnie” w zdaniu: 

,,Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach”? 

Zgłasza się Jasiu 

-Kłamstwem, Panie profesorze! 

 

Julia i Natalia Oset 

 

 

 


