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      Druga próba już za nami... W dniach 14.03.2018 - 16.03.2018 odbyły się nasze ostatnie 

próbne egzaminy, które miały sprawdzić stan naszej wiedzy na niecały miesiąc przed 

głównym, najważniejszym testem w okresie naszej dotychczasowej edukacji. Przez ten czas 

zdążyliśmy zebrać trochę doświadczeń, odczuć oraz rad, z którymi pragniemy podzielić       

się z młodszymi rocznikami. 

      W pierwszym dniu zmierzyliśmy się z przedmiotami humanistycznymi: historią i wos 

przez 60 minut oraz językiem polskim przez 90 minut, a na nim z….. wielkim niewiadomym 

wcześniej  wypracowaniem. Drugiego dnia stawialiśmy czoła przedmiotom przyrodniczym         

- biologii, chemii, fizyce, geografii oraz postrachem większości uczniów - matematyce. 

Trzeci dzień należał już tylko do angielskiego, składającego się z dwóch części – podstawy       

i rozszerzenia. Poziom trudności przedmiotów zależał tutaj głównie od indywidualnych 

umiejętności ucznia, lecz po burzliwych dyskusjach musimy stwierdzić, że zdecydowanie 

najgorzej wypadła, po raz drugi, historia wraz z rozszerzonym angielskim. Również zgadzamy 

się, że do najłatwiejszych należały język polski, na którym musieliśmy wykazać się głównie 

umiejętnością czytania ze zrozumieniem, a temat wypracowania można nazwać po części 

wolnym ze względu na to, że mieliśmy możliwość odwołania się do dużej ilości lektur oraz 

wielu, innych utworów literackich. Matematyka również była łatwa, ponieważ wiele zadań 

okazało się być praktycznymi, zatem uzbieraliśmy trochę punktów bez konieczności 

korzystania z wyuczonych na pamięć wcześniej schematów oraz konkretnych wzorów. 

Jednogłośnie stwierdziliśmy, ze jedno z trzech otwartych zadań było na poziomie 5 klasy 

szkoły podstawowej. 

    Dzięki takim próbnym egzaminom przekonaliśmy się, nad jakimi przedmiotami musimy 

jeszcze popracować, aby być w pełni zadowolonymi z wyników końcowych, które zadecydują  

o naszej przyszłości. Wiele osób zdało sobie sprawę, iż niecały miesiąc, aby powtórzyć 

materiał zrealizowany w ciągu ostatnich trzech lat to zdecydowanie za mało. Lecz trzymajmy 

się zasady: ,,Lepiej późno niż wcale''. Do tego dochodzą nerwy, stres, presja ze strony 

nauczycieli oraz rodziców... Zatem APELUJEMY do wszystkich, aby absolutnie nie odkładać 

powtórzeń na ostatnią chwilę, ponieważ pogodzenie wszystkich obowiązków graniczy               

z cudem. 
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XXVI TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA 

 W dniach od 05 – 09 marca bieżącego 

roku obchodziliśmy XXVI Tydzień Kultury 

Języka.  Hasło przewodnie tegorocznej 

imprezy brzmiało: „Czytelnictwo i oracja 

zawsze w modzie”.  W naszej szkole, jak         

w każdym roku, odbywały się konkursy 

związane z szeroko pojętą kulturą słowa           

i poprawnością językową. Na ten tydzień 

szkoła została ozdobiona plakatami 

tematycznie związanymi z Tygodniem Kultury 

Języka, które wykonali chętni uczniowie.   

 Konkursem zainteresowaliśmy także klasy najmłodsze, a do ich realizacji włączyli       

się nawet rodzice. Dzięki wsparciu wychowawców tych klas, dzieci bardzo zaangażowały       

się w realizację przydzielonych im zadań. Klasy I-III mały wymyśleć hasła związane z kulturą 

słowa i poprawnością językową, zaprezentować się w wyrazistym czytaniu wybranego przez 

wychowawcę tekstu, popisać się piękną kaligrafią, znajomością ortografii oraz pisemnie       

lub ustnie odpowiedzieć na pytanie: „Co to znaczy dbać o kulturę języka?”.                                                                               

Wychowawcy ocenili najbardziej zaangażowane wyróżniające się osoby.                                                                                                                                                          

Chętni uczniowie z pozostałych klas, którzy mieli trochę trudniejsze zadania, również 

wykazali się  zaangażowaniem i starali się je rzetelnie i terminowo wykonać.  Musieli 

zmierzyć się m.in. z ułożeniem reklam, (klasy IV – VI) dialogów,  zredagowaniem listów 

otwartych lub przemówienia (klasy VII i oddziały gimnazjalne) tematycznie związanych                  

z kulturą słowa, poprawną polszczyzną. Środa była dniem rywalizacji w dziedzinie 

poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. W każdej klasie zostali wyłonieni mistrzowie 

ortografii.  
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 Trzeba przyznać, że wszyscy biorący udział uczniowie stanęli na wysokości zadania, 

oddawali ciekawe prace, w których poruszali problemy związane z kulturą słowa, nadużywaniem 

wyrazów modnych, skrótów, nawet wulgaryzmów. W swoich listach otwartych                              

i przemówieniach nawoływali kolegów do dbałości o swój język, o jego poszanowanie, 

poprawność, czytelnictwo. Pisali m.in.: „ Jako Polka jestem dumna z naszego języka, kultury       

i tradycji”, „ Pielęgnujmy język polski niczym piękną roślinę i niech nasze słowa będą dla niego 

wodą dającą życie”, Pamiętajmy, że to jak mówimy, pokazuje, jakimi ludźmi jesteśmy”. 

Odnosili się również do wypowiedzi znanych Polaków, wśród nich oczywiście „ojca literatury 

polskiej” Mikołaja Reja, cytując: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, 

iż swój język mają”. Najlepsze prace napisały : Aleksandra Kaczor z kl. III a i Julia Makuch     

z kl. II b (oddziały gimnazjalne). 

 Wśród młodszej grupy uczniów niektórzy tworzyli wiersze, których przesłanie warto 

wziąć sobie do serca. Nina Miszczyk kl. V a:  

„Słuchaj uważnie i zapamiętaj sobie,  

że to jak się wyrażasz, świadczy o tobie.                                                                                                  
„Dzień dobry”, „ Proszę”,  

„Przepraszam”, „Dziękuję”  

to naprawdę nic nie kosztuje!  

Życie przecież piękniejsze by było,  

gdyby wulgaryzmów na świecie ubyło.  

Dlatego przekleństw nie używajmy,  

i tym samym przykład innym dajmy”. 
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Warto też przytoczyć kilka haseł, które ułożyły dzieci:                                                                                

Kl. I a „ Polski język ważna sprawa, mówić pięknie, wręcz wypada”.                                          

Kl. I b: „ Każdy człowiek, duży, mały wie, że język polski jest wspaniały”.                                

Kl. II a: „Język polski popieramy, bo najwięcej słów w nim znamy”.                                                 

Kl. II b: „Nie używaj brzydkich słów, tylko ładne słówka mów”.                                                      

Kl. III a: „Pamiętaj Polaku, mowa twa ojczysta niech zawsze będzie piękna i czysta!”                        

Kl. III b: „ Język polski -  proste słowa, niech się inny przy nim schowa”. 

Na zakończenie pragnę zamieścić refleksję zamieszczoną na plakacie z okazji TKJ:                    

„Teraz, gdy nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki,                                                           

pływać pod wodą jak ryby,                                                                                                  

brakuje nam tylko jednego!                                                                                                                   

Nauczyć się porozumiewać jak ludzie” 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział. 

Mistrzowie ortografii w klasach I - III  

Klasa I a: Amelia Markiewicz, Łucja Kudlicka 

Klasa II b : Jakub Sabat,  Maja Kwiecień, 
Wiktor Pietrzyk. 

Klasa III a Klaudia Moskwa, Szymon Garlicki    
i Amelia Paszkowska,  

Klasa III b: Magdalena Bandura, Kacper Żyła 

 

Mistrzem ortografii w klasie IV została 

Julia Pasternak IV b, Amelia Buras IV c, 

Karolina Sadowska IV b  

Mistrzem ortografii w klasie V została 

Nina Miszczyk, Katarzyna Zajączkowska, 

Patrycja Kobus 

Mistrzem ortografii w klasie VI została 

Kinga Bryk  
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Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

 20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej  ustanowiony przez 

Światową Federację Dentystyczną (FDI) . To kulminacja całorocznej kampanii, poświęconej 

zwiększaniu świadomości na temat prewencji i kontroli chorób jamy ustnej. Uświadamia 

dorosłych i dzieci o dobrych nawykach dotyczących higieny jamy ustnej i dowodzi, jak jest     

to ważne dla zdrowia i ogólnego samopoczucia. Pokazuje również globalny wpływ opieki 

stomatologicznej w wymiarze socjalnym i ekonomicznym. 

          W naszej szkole także pamiętaliśmy o tym ważnym zagadnieniu. W związku z tym 

zaprosiliśmy p. stomatolog Anetę Słopiecką oraz asystentkę stomatologiczną Anetę 

Marczakowską na spotkanie z dziećmi i młodzieżą . 

 Prelekcje p. stomatolog pod hasłem : ,, Dbając o zęby – dbasz o swoje zdrowie’’ zostały 

przeprowadzone dla dwóch  grup :  

- uczniowie klas IV – VI 

- uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych II 
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 Prelekcja p. stomatolog była prowadzona z wykorzystaniem prezentacji oraz filmu.  

Celem wizyty była pogadanka na temat ważności i konieczności dbania o higienę jamy ustnej, 

przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. 

 Pani Aneta w ciekawy sposób przedstawiła  sposób dbania o piękny i zdrowy uśmiech. Dzieci     

i młodzież  dowiedziały się, jak powstaje próchnica i co sprzyja jej rozwojowi, jak prawidłowo 

należy  czyścić zęby i dlaczego warto systematycznie chodzić do dentysty. Pani stomatolog 

podkreśliła , że próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. 

Według danych FDI 90% populacji zmaga się z problemami dotyczącymi jamy ustnej. 

Próchnica wywołana jest przez drobnoustroje, które przenoszą się z zęba na ząb. Choroba 

próchnicowa zębów jest chorobą zakaźną i jednym z najpoważniejszych problemów 

zdrowotnych polskich dzieci. Wpływa na cały organizm i przyczynia się do poważnego 

pogorszenia stanu zdrowia. Przyczynami chorób ogólnoustrojowych, które w pewnych 

wypadkach bywają zagrożeniem nawet dla życia, mogą być choroby zębów oraz zaburzenia 

w ich wyrzynaniu czy w rozwoju, schorzenia tkanek przyzębia, wady zgryzu, choroby 

śluzówki jamy ustnej, schorzenia migdałków oraz jam obocznych nosa.  

             

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczo - Profilaktyczny 
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STAROPOLSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE 

 

 Święta Wielkiej Nocy są w Kościele katolickim najważniejszym świętem, jednakże 

często o tym zapominamy i to Boże Narodzenie wierni obchodzą z większym zaangażowaniem. 

Dlatego też wiele tradycji i obrzędów związanych z tym świętem zostało dawno zapomnianych.  

Mogłoby się wydawać, że święta Wielkiej Nocy są wydarzeniem smutnym, gdyż upamiętniają 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, jednakże święta te są symbolem zwycięstwa dobra nad 

złem. Święta Wielkanocne to szereg wielu tradycji i obyczajów, które mają różne znaczenie. 

  

 
 
 

Świąteczne porządki 
 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne 
porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło 
czystością. Porządki mają symboliczne 
znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę,           
a wraz z nią wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 
 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego 
Tygodnia jest Wielka Środa. 
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili 
tego dnia Judasza. Ze słomy i starych 
ubrań robiono wielką kukłę, którą 
następnie wleczono na łańcuchach po 
całej okolicy. Przy drodze ustawiali 
się gapie, którzy okładali kukłę kijami. 
Na koniec wrzucano „zdrajcę”             
do stawu lub bagienka. Wymierzanej 
w ten sposób sprawiedliwości stawało 
się zadość. 

Palemki na szczęście 
 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki 
mogły być z: rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, 
malin, porzeczek, ozdabiano je kwiatkami, mchem, 
ziołami, kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki 
biło się nią lekko domowników, by zapewnić                
im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej 
poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. 
Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki 
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem                     
i złośliwością sąsiadów. 
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Święconka 
 

Wielka Sobota była dniem radosnego 
oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia 
poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie mogło    
w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak,      
że kończy się post). Święcono też chrzan, 
masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol 
narodzenia. Święconkę jadło się następnego 
dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też 
wodę. 

Wieszanie śledzia 
 

W równie widowiskowy sposób rozstawano 
się też ze śledziem – kolejnym symbolem 
wielkiego postu. Z wielką radością i 
satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano 

Pogrzeb żuru 
 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim 
przygotowaniem     do święta. W te dni 
robiono „pogrzeb żuru”, czyli potrawy 
spożywanej przez cały post. Kiedy więc 
zbliżał się czas radości i zabawy, sagany 
żuru wylewano na ziemię. 

Wielkie grzechotanie 

 
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał 
się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był 
okazją do urządzania psot. Młodzież 
biegała po mieście z grzechotkami, 
hałasując i strasząc przechodniów.         
Do dziś  zachował  s ię zwyczaj 
obdarowywania dzieci w Wielkim 
Tygodniu grzechotkami. 



 

  

Wyszukała: Alicja Pasternak 

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości 

rodziny może być po zakończeniu 

śniadania, wspólna zabawa – zwana 

szukaniem zajączka, czyli małej 

niespodzianki dla każdego. 

Wielka Niedziela – dzień radości  

Po rezurekcji zasiadano do 

świątecznego śniadania. Najpierw 

dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło 

zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, 

czyli mazurka. 

Lany poniedziałek  
Śmigus-dyngus  to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Oblewać można było wszystkich    
i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś 
się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – 
stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego 
dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.  

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której 

gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 
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 Trzecioklasiści na Giełdzie Szkół i Uczelni w Kielcach 

  

 20 marca 2018r. uczniowie klas trzecich mieli okazję uczestniczyć w Giełdzie Szkół  

i Uczelni podczas Targów Edukacyjnych w Kielcach. Już niedługo każdy z nas będzie musiał 

dokonać wyboru, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać. Ten wyjazd miał nam w tym pomóc; 

dziesiątki stoisk, przy których mieliśmy okazję porozmawiać z uczniami  różnych szkół, 

dowiadując się dzięki temu wielu istotnych rzeczy na temat danej placówki. Nauczyciele, 

progi punktowe, atmosfera, przedmioty- o tych i wielu innych sprawach mogliśmy 

porozmawiać tego dnia. Myślę, że to wydarzenie pomogło rozwiać wątpliwości 

gimnazjalistów odnośnie dalszej nauki.  

 Miłym zaskoczeniem dla nas był fakt spotkania wielu absolwentów naszego 

gimnazjum, którzy przywitali nas z uśmiechem i z wielkim zaangażowaniem opowiadali           

o szkołach, w których obecnie kontynuują swoją naukę. Mamy nadzieję,                               

że i my w następnym roku spotkamy się z naszymi młodszymi kolegami i koleżankami             

na targach edukacyjnych. 

 Przed nami bardzo ważna chwila - egzamin gimnazjalny. Po nim czeka nas złożenie 

dokumentów do szkół oraz oczekiwanie na wyniki. 

 Karolina Miszczyk 
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Jak szybko i skutecznie się uczyć ?  
 

 Poziom przyswajania wiedzy przez uczniów jest bardzo zróżnicowany. Skuteczna 

nauka to chyba marzenie każdego z nas, niestety wielu ludzi nie posiada takiej umiejętności. 

Wokół siebie często spotykamy osoby, które mało się uczą, ale mimo to osiągają dobre,          

a nawet bardzo dobre wyniki. Powodem niechęci do nauki -w przypadku wielu uczniów - jest 

właśnie brak efektów ich pracy, w którą wkładają sporo wysiłku. Z tego powodu postanowiłam 

wyszukać i przedstawić kilka pomocnych sposobów i porad, dzięki którym nauka stanie         

się efektywna i przyjemniejsza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Odłóż wszystkie urządzenia, które mogą przeszkodzić Ci w skupieniu (np. telefon, tablet, 

zegarek) -Nie rozpraszaj się podczas nauki czatowaniem ze znajomymi, ponieważ                

tak naprawdę zamiast szybko przyswajać wiedzę, myślami jesteś gdzieś indziej. Natomiast 

spoglądając na zegarek, zaczynasz przejmować się tym, jak dużo czasu poświęciłaś                                

już na naukę.  

*Zabieraj się do nauki jak najszybciej - mobilizuj się myślą, że później będziesz miał czas 

wolny.  

*Mapy myśli - służą zazwyczaj do notowania głównych skrótów myśli, które po rozwinięciu 

tworzą rozbudowaną, logiczną całość.  

*Powtarzaj lub czytaj w kółko jedno zdanie lub zagadnienie - powtarzaj lub czytaj               

je, aż do skutku wtedy na pewno go nie zapomnisz.  

*Monolog - staraj się rozmawiać sama ze sobą próbując być dla siebie własnym nauczycielem.  

*Rozwieszaj karteczki z ważnymi informacjami w miejscu, na które często patrzysz                                             

- czytaj je w każdej możliwej chwili, na pewno wkrótce je zapamiętasz.  

*Skojarzenia - jeśli nie możesz zapamiętać np. jakiejś nazwy skojarz ją sobie z czymś,                          

co Ci ją przypomina .  
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http://np.telefon,


 

*Rysunki -rysuj wykresy bądź rysunki najlepiej śmieszne, które pozostaną w Twojej głowie.  

*Wymyślaj zabawy i quizy- jest to świetna forma nauki. Możemy korzystać z niej                              

w samotności bądź w grupie.  

*Notatki- jest to bardzo skuteczna metoda. Najpierw ze skupieniem i zrozumieniem wypisz 

najważniejsze informacje z książki, następnie przeczytaj je przynajmniej 3 razy. Jeśli       

się skupisz- efekty będą naprawdę zadziwiające.  

*Opowiadaj i tłumacz komuś o tym, czego właśnie się dowiedziałeś .  

*Szkice, bazgroły odręczne notatki -dają największy efekt nauki.  

*Podkreślaj, zaznaczaj na kolorowo najważniejsze informacje- na pewno „rzucą” Ci              

się w oczy.  

 

 

 

 

 

 

 

Rady: 

*Zjedz czekoladę (najlepiej gorzką) - pomaga w skupieniu i zapamiętywaniu informacji.  

*Wypisz plan czego masz się nauczyć.  

*Ucz się w ciszy i spokoju.  

*Otwórz okno- pobudzi to Twój mózg do działania.  

* Obiecaj sobie jakąś nagrodę po nauczeniu się wyznaczonego materiału.  

* Pij dużo wody mineralnej lub herbaty ziołowej -działa kojąco i pomaga w skupieniu.  

*Pamiętaj o ruchu i ćwiczeniach- to bardzo sprzyja przyswajaniu wiedzy.  

*Materiał dziel na fragmenty i rób pomiędzy nimi przerwy - 10 minut powinno wystarczyć.  

Każdy z nas powinien ułatwić sobie zmagania z nauką i uczynić ją efektywniejszą, 

wybierając dla siebie odpowiedni sposób nauki, co na pewno pomoże w zdobywaniu lepszych 

ocen. Często zadajemy sobie pytanie ,,Po co to komu potrzebne? Po co mamy się uczyć ?”. 

Lecz w takiej chwili powinniśmy pomyśleć sobie o swojej pasji, marzeniach przyszłości… 

Ciężką pracą walczymy o dobrą przyszłość, wykształcenie oraz pracę.                            

Mimo że teraz nie jest Ci lekko - pomyśl ,że jeśli się postarasz - w przyszłości na pewno 

dostaniesz zapłatę za swój trud i wysiłek, ale pamiętaj o tym, że tylko Ty sam musisz           

o to zawalczyć i zapracować na swój sukces. 

 

                                                                                                                  Patrycja Kuzia 
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Papa Smerf – klasowy opiekun wszystkich. Zawsze uprzejmy, potrafi załatwić 

rzeczy niemożliwe. Ulubieniec nauczycieli i kolegów z klasy. Niestety rzadko 

występujący w naturze. 

Ważniak – zawsze przygotowany, wszystko wie, na wszystkim się zna. Podczas lekcji 

poprawia nauczyciela, dopytuje. Znienawidzony przez stado oraz drapieżnego 

nauczyciela. Za każdym razem wytyka błędy jednym i drugim, pokazując kto wie 

lepiej. Wychwytuje z podręczników lub encyklopedii najmniejsze szczegóły, by 

później zaatakować nauczyciela podchwytliwym pytaniem. 

Pracuś – ulubieniec drapieżników, czarna owca w stadzie ucznia. To osobnik 

zawsze przygotowany do lekcji, z odrobioną pracą domową, nauczony na 

klasówkę. Jego motto życiowe „nie daj się zaskoczyć”. Jeżeli nauczyciel 

zapomni o zapowiedzianej kartkówce, on mu o tym przypomni. Pierwszy biegnie 

pokazać odrobione zadania domowe, wykonane dodatkowe projekty. 

Laluś – stawia wygląd ponad wszystko. W końcu kariera w szołbizie 

zależy od looku ;) W przypadku męskiego przedstawiciela, 

charakterystyczne są: żel na owłosieniu, odprasowana koszula od 

Armaniego (nie mylić z koszulą od Armanciego dostępną w ostatnim 

tygodniu na promocji w dyskoncie). Nikt tak naprawdę nie wie, jak 

wygląda żeńska przedstawicielka tego gatunku. Codzienna gruba 

warstwa nakładanych na twarz barw ochronnych skutecznie 

zniekształca oryginalny wygląd Pani Laluś. Pomalowane paznokcie, krótka 

spódniczka i obcas, to jej cechy charakterystyczne. 

Typy uczniów na wesoło - wyszukane 

   

 

 Uczeń – zwierzę stadne. Jego ulubionym miejscem bytowym w szkole jest szatnia lub 

toaleta. Tu zazwyczaj skrywa się przed drapieżnikiem potocznie zwanym „nauczycielem”. 

Mocno rozwinięty instynkt przetrwania sprawia, że rzadko decyduje się na samotne 

wędrówki po terytorium szkoły. W zależności od usposobienia, w sytuacji zagrożenia 

przyjmuje postawę obronną lub ratuje się ucieczką. Zagrożony uczeń przywdziewa ochronne 

ubarwienie, szczególnie widoczne podczas przebywania na obszarze klasy. Zaskoczony przez 

drapieżnego nauczyciela, w sytuacji „podtablicowej”, próbuje bronić się wydawaniem 

ostrzegawczych dźwięków, machaniem odnóżami oraz w skrajnych przypadkach wydzielaniem 

odstraszającej woni. Odcięty od stada musi walczyć o przetrwanie. Jeżeli                       

dźwięki ostrzegawcze są długie i głośne, uczeń uchodzi z życiem.                                         

Klasyfikacja gatunku wg. Gargamela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szkoła to miejsce występowania dwóch głównych gatunków: 

ucznia i nauczyciela. Koniec roku już wkrótce, toteż dzisiaj mały 

przegląd rodzajów uczniów, których można spotkać na terytorium 

szkoły. Na luzie, bez spiny, na wesoło :) 
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Poeta – wiecznie zamyślony, nieobecny. Nie zwraca uwagi                    

na otoczenie, ani na swój ubiór. Skarpetki nie do pary i koszulka na 

lewą stronę to codzienny standard ubioru Poety. 

 

Osiłek – napakowany klasowy siłacz. Uważa się za mistrza walk wszelakich. 

W związku z brakiem wykształcenia się ośrodka mowy, Osiłek wszelkich 

odpowiedzi udziela za pomocą pięści. Uwielbia gnębić Ciamajdę, bo 

Ciamajda przecież nie odda ;) 

Zgrywus – klasowy żartowniś. Chory, gdy czegoś nie zmaluje. To dzięki 

niemu zapchana jest dziurka od klucza w drzwiach klasowych, gąbka 

nasączona jest atramentem, a na krześle nauczyciela leży pinezka. Nie 

oszczędza również swoich pobratymców. Za jego sprawą, w twoim plecaku 

znajdzie się cała hodowla patyczaków z pracowni biologicznej. 

 Macie takie przypadki u siebie w klasie? A jeżeli na Waszym terenie występują 

również inne gatunki, koniecznie opiszcie je w kolejnym numerze... 

Ciamajda – klasowa pierdoła. Zawsze coś zgubi, czegoś zapomni. Wiecznie 

poobijany po przypadkowym zderzeniu z innym uczniem, drzwiami, ścianą, 

nauczycielem czy samym sobą. Jak dotąd nie dotarł jeszcze do tablicy 

bez  potknięcia się (siedzi w pierwszej ławce). Nie za bardzo ogarnia co się wokół 

dzieje. Niestety Ciamajda jest często gnębiony przez innych, szczególnie przez 

Osiłka. 

Łasuch – wiecznie coś żuje. Pierwsze śniadanie zjada w domu, drugie 

w drodze do szkoły, a trzecie na pierwszej przerwie. Na lekcjach jego 

głowa co chwilę ląduje pod ławką, aby uszczknąć kolejny kawałek 

smakowitej kanapki. W piórniku, zamiast długopisu i ołówka, 

przechowuje rodzynki w czekoladzie. To osobnik szczególnie 

niebezpieczny w sytuacji, gdy skończy się zapas pożywienia. 

Śpioch – o ile uda mu się dotrzeć do szkoły na trzecią lekcję 

(wcześniej wstać się nie da), to kontynuuje swoje drzemki podczas 

lekcji. Zawsze w ostatniej ławce, głowa skryta między rękami 

spokojnie spoczywa na ławce. W ekstremalnych przypadkach słychać 

pochrapywanie. Śpioch - wybudzony z drzemki nie wie co się dzieje, 

gdzie jest, ani kim jest. 
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Katarzyna Górka 

Składniki: 

1 banan  

100ml mleka 2% 

150g jogurtu naturalnego 

Sposób wykonania:                                                                                                                                

Przepis jest bardzo prosty. 

W y s t a r c z y  z b l e n d e r o w a ć 

wszystkie składniki razem.                   

To wszystko! Smacznego! Zamiast 

bananów możesz użyć innych 

owoców według własnego uznania.  

Sposób wykonania: 

Zrób pompon: obwijaj wełnę na trzech palcach 

do uzyskania grubej warstwy (im więcej 

włóczki tym lepszy i gęstszy pompon). Zdejmij 

wełnę z palców i przewiąż ją na środku 

oddzielnym fragmentem wełny. Zrób mocny 

supeł. Następnie rozetnij włóczkę tak, aby 

uzyskać „włoski” pompona. Na końcu równo je 

poobcinaj, aby uzyskać kształt kuli.  

Weź wykałaczkę i przyklej ją za pomocą 

gorącego kleju do pompona. Jeżeli chcesz, 

możesz wcześniej obwinąć wykałaczkę zieloną 

bibułą i dokleić zielony listek. Aby twój pompon 

nabrał blasku, posyp go brokatem. 

Gotowe! Oczywiście możesz wykonać rożne 

wielkości i kolory kwiatów. Daj się ponieść 

wyobraźni! 

 Odmień szare, zimowe otoczenie w swoim pokoju, używając do tego kolorowych 

kwiatów. Nie muszą być prawdziwe! Możesz przecież zrobić je własnoręcznie!             

Będziesz potrzebować: wełny, kleju na gorąco, nożyczek, długich wykałaczek, brokatu              

i zielonej bibuły (dla chętnych). 

 Postaw na owoce! Na pewno dadzą ci dużo witamin i przyjemności! 

Zastąp codziennie przekąski czymś nowym. Eksperymentuj! Moim pomysłem 

jest przygotowanie shake’a bananowego. 

 Chyba najprostsza z porad – wychodź na słońce, jeżeli to tylko możliwe. Odkurz rower, 
znajdź rolki i szalej na świeżym powietrzu! Myśl pozytywnie, ponieważ do wakacji jeszcze 
tylko trzy miesiące  

DIY, czyli ZRÓB TO SAM! 

 Za nami pierwszy dzień wiosny. Każdy z nas wie, z czym kojarzy się ta pora roku: 

śpiew ptaków, pachnące kwiaty, promienie słoneczne oświetlające nasze twarze. Jednak tym 

razem pogada „płata nam figle”. Niestety rzadko możemy poczuć prawdziwą wiosnę. Co z tym 

zrobić? Mam na to sposób! Oto kilka porad, które pomogą pobudzić tą piękną porę roku. 

Koniecznie powinniście ich wypróbować!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 KĄCIK FILMOWY KAROLINY 

Przed egzaminem dla odprężenia:  

Filmy młodzieżowe godne polecenia 

Filmy młodzieżowe to bardzo szeroki gatunek, w którym kryją się zarówno dramaty, 

komedie, romanse a nawet thrillery. To co je łączy to główni bohaterowie – nastolatki.  

Te filmy są o nich i do nich kierowane. Oto 3 filmy, które każdy nastolatek powinien 

obejrzeć: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stowarzyszenie umarłych poetów  
Szkoła to nieodłączna część życia nastolatków. Dobra 
szkoła powinna nie tylko uczyć, ale też rozwijać, 
inspirować, kształtować charaktery. Zła szkoła tłamsi, 
zabija indywidualności oraz talenty, utrwala schematy. 
Nauczyciel John Keating chciał pokazać swoim 
podopiecznym, że powinni marzyć, nie dawać              
się konwenansom i powinni walczyć o własne ja. Choć 
uczniowie go za to uwielbiali, to skostniała szkoła           
i rodzice już nie. 

2.  Gwiazd naszych wina  
Niestety młody wiek nie stanowi ochrony przed 
poważnymi chorobami. Bohaterowie tego filmu 
dosłownie walczą o życie. Choć nie zdążyli go jeszcze 
w pełni w poznać, już wiedzą, jak łatwo je stracić. 
Dlatego są dużo dojrzalsi, niż na to może wskazywać 
metryka. Do tego wszystkie uczucia się w nich 
intensyfikują, a przede wszystkim miłość. Bardzo 
wzruszający film. 

3. Boyhood 

To nie jest tylko film młodzieżowy, to jeden                  

z najlepszych filmów wszech czasów. Richard Linklater 

kręcił go przez 13 lat. Co roku na kilka tygodni spotykał 

się z tymi samymi aktorami i dokręcał nowe sceny.      

Na ekranie więc obserwujemy faktyczne dorastanie 

Masona od 5 roku życiu do 18. Żaden inny filmowiec   

nie zrealizował tak monumentalnego, a jednocześnie 

subtelnego obrazu dojrzewania.  

Karolina Miszczyk 

Str. 17 



 Str. 18 

 
KLUB CIEKAWEJ KSIĄŻKI – prezentuje: 

DARY ANIOŁA 

Korzenie… 

 Zwyczajna na pozór nastolatka Clary Fray odkrywa, że należy do niezwykłej kasty 
Nocnych Łowców, którzy chronią świat przed atakami demonów i Valentine’a. Nefilimi – 
pół anioły, pół ludzie – działają w sprzymierzeniu z wampirami, wilkołakami i innymi 
mieszkańcami Podziemia na mocy pewnego traktatu zawartego kilkanaście lat wcześniej. 

Miłość… 

Pewnego dnia jej najlepszy przyjaciel-Simon Lewis postanawia wyznać swoje długo 
skrywane uczucia lecz między Clary a Jace’mWayland’em rodzi się więź. Dziewczyna 
ujawnia nielicznym swą prawdziwą tożsamość, a niedługo potem Simon dołącza do świata, 
który stał się dla niego jedynym miejscem ucieczki. Relacja Clary i Jace’a staje się coraz 
bardziej poważna, lecz to wszystko rujnuje pewna wiadomość od ojca, a Lewis korzysta 
z okazji. 

Dwoje zakochanych rozdzielonych przez Valentine’a … 

Czy… 

 Dwoje przyjaciół połączonych uczuciem…? 

Genialna seria pełna grozy, łez, miłości, cierpienia, nienawiści. Zagadki i kłamstwa,      
a zarazem odpowiedzi i prawda. Czasem wydaje się że jednak dobro upadnie…               

Że zło zwycięży… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie łam się. Wszystkiego się dowiesz, 

 wystarczy tylko sięgnąć na półkę i zatopić się w książce …  

NIE POLECAM CZYTAĆ WIECZOREM! 

ZARWANA NOCKA GWARANTOWANA XD 

Joanna Strąk 
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Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem        

o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest 

fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć 

człowieka. Pomimo że jest taki wielki, jego gardło 

jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że 

przecież Jonasz został połknięty przez wieloryba. 

Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie 

niemożliwe.  

Na to dziewczynka:  

- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.  

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta 

złośliwie nauczyciel.  

- Wtedy pan go zapyta! 

Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś 

Na religii:  

Kto widzi i wie wszystko?  

Na to Jasiu:  

- Moja sąsiadka… 

Szkoła na wesoło 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasio pyta panią od biologii:  

- Co to takiego, ma sześć nóg, wielkie         

i wyłupiaste oczy, jest duże i wygląda      

na oślizgłe?  

- Nie wiem.  

- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani       

po ramieniu 
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- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. 

Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy 

Pani na lekcji biologii pyta: 

- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów. 

- Pies ma cały pysk zębów - odpowiada 

 Przedszkolanka przechadzała się po sali obserwując rysujące 

dzieci. Od czasu do czasu zaglądała, jak idzie praca. Podeszła 

do dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 

Przedszkolanka spytała ją, co rysuje.  

- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka.  

- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - powiedziała 

zaskoczona przedszkolanka.  

Dziewczynka mruknęła, nie przerywając rysowania:  

- Za chwilę będą wiedzieli. 


