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W Dniu Święta Kobiet życzymy Wam: 
miłości po kres i radości do łez, 

promyków słońca i bukietów róż bez końca. 
Mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń, 

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia. 
 

Redakcja szkolnej gazetki 
 
   



 
                                                                                                
 
 
 
• Informator…………………………………...3 
• Wiersz……………………………………….4 
• „Bez pozorów”..…………………………….5 
• Pomyśl!...........................................................7 
• Rozrywka…..…………………………..……8 
• Psychotest………………………………….10 
• „Być kobietą, być kobietą…’’……………..11 
• Mowa kwiatów…………………………….13 
• Modnie i wygodnie………………………...14 
• Wyniki do zagadek i psychotestu………….16 
 
 
 



 

Informator 
•Robi się coraz cieplej, to oznaka 
nadchodzącej wiosny. 
•Jest trudny okres dla naszego 
organizmu, powinniśmy się zdrowiej 
odżywiać. 
•W wolnym czasie możemy się 
wybrać do centrum rozrywki. Jest 
tam kręgielnia, bilard oraz plac 
zabaw dla dzieci. Budynek znajduje 
się na ulicy Zaokręgiem 10. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Te wszystkie lata, te wszystkie dni 
Spędzone z Panią razem  
Zostaną w myślach nie tylko dziś 
I będą zawsze drogowskazem. 
 
Uczyła Pani nas jak żyć, 
Jak w życiu dawać radę, 
Jak mimo wszystko na przód iść 
I do naśladowania stała się Pani 
przykładem. 
 
Patrzymy na świat inaczej dziś, 
A w rękach bukiet trzymamy. 
Te kwiaty to dla Pani hołd, 
My wciąż Panią kochamy! 
 
 
 
 
 
 
 



Ada przez cały tydzień zachowywała się 
jakoś inaczej… Zaczęła zakładać 

odważniejsze stroje. Zauważyli to jej 
rodzice oraz znajomi z klasy… 

Ada stała przed lustrem, próbując wybrać strój na dyskotekę. Czuła się trochę 
dziwnie, bo właściwie nigdy nie była na tego typu zabawie… No, ale będzie tam 
Tomek, a to jest najważniejsze… Rozmyślania Ady przerwało pukanie do drzwi. Po 
chwili do pokoju weszła mama.  

– Ada, wybierasz się gdzieś?- spytała z wyraźnym zdziwieniem.   

– No… ten…- jąkała się dziewczyna.  

– A gdzie idziesz?- mama była bardziej zdziwiona niż wcześniej. 

–Yyy… na… do… na dyskotekę. - Ada czuła, że się czerwieni.  

–Na dyskotekę? Ada? Od kiedy chodzisz na imprezy? Dziewczyna była naprawdę 
zmieszana. No bo co? Ma powiedzieć mamie, że się zakochała? W życiu! Po 
dłuższej chwili odparła:  

- No wiesz mamo… Będą wszyscy z mojej klasy… I z innych też. 

 – No dobra… A o której wrócisz?  

– Pewnie koło dziewiątej.  

– Tylko… zresztą nic. - Mama wyszła, a Ada została z nie podjętą decyzją o 
stroju.                                                   * * *                                              

Tomek, Lans, Karol i Daniel siedzieli przed szkołą. W pewnym momencie Karol 
wyciągną dwa piwa.  

-Kto chce? - zawołał – Ale od razu mówię, że jedno moje! Lans szybko wyciągnął 
rękę. Siedzieli więc we czterech, w tym dwóch z 



piwami.  
–Daniel, nie pijesz?- zapytał Lans. 
 –A co mam pić jak wy wszystko wypiliście?- odpowiedział pytaniem, po 
czym wszyscy zaczęli się śmiać. – 
Tomek, chłopie, a co ty? 
-Lans widocznie postanowił zadręczyć ich beznadziejnymi pytaniami. 
Tomek nie musiał mu jednak odpowiadać, ponieważ w tej chwili Daniel 
uderzył Lansa tak, że prawie wylał piwo.  
–Co ro… 
 nie dokończył bo spojrzał na miejsce wskazane przez Daniela. Nie 
wierzyli własnym oczom. Do szkolnych drzwi zbliżała się… Ada! Na 
dodatek była ubrana w obcisłą mini.                                               
                                                   * * * 
Godzinę później Ada siedziała na ławce, zastanawiając się, czy w ogóle 
warto było przychodzić. Swoje miejsce zajmowała od początku 
dyskoteki… I na dodatek te głupie spojrzenia. Patrzyli się na nią 
dosłownie wszyscy. Tylko jakoś nie mogła zauważyć spojrzenia Tomka. 
Zastanawiając się jeszcze dziesięć minut, podjęła decyzję o powrocie 
do domu. Wstała z ławki i wyszła z sali. Na  dworze spotkała Tomka. 
Automatycznie odwróciła głowę w drugą stronę. Po chwili usłyszała głos 
chłopaka:    
-Ada? - stanęła jak wryta.  
–Tak? – odezwała się, oblewając się rumieńcem. 
-Idziesz już?- zapytał. 
- No, tak znaczy się…- odpowiedziała, gubiąc słowa. 
–Źle się bawisz?- Tomek z trudem próbował podtrzymać rozmowę.  
–No.. w zasadzie  to tylko siedziałam na ławce. 
-Tomek, Tomuś, chodź do kolegów!- zawołał, wygłupiając się Lans.  
–O kurdę… Muszę iść, Sory… 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      WYNIKI DO ZAGADEK NA KOŃCU GAZETKI 
 

ZAGADKA 1 

Na wystawie obrazów 
pewien mężczyzna 
przyglądał się portretowi. 
Ktoś go zapytał: - Czyjemu 
portretowi się przyglądasz? 
Ów człowiek odpowiedział: - 
Nie mam braci, ani sióstr, ale 
ojciec tego człowieka na 
obrazie jest synem mojego 

  

  
    

 

  

  
  
 

ZAGADKA 2 

Ile prostokątów znajduje się na 
rysunku?  

  

  

 

 

 

ZAGADKA 3 
Każdy z siedmiu braci 
ma po jednej siostrze. 
Ile jest wszystkich 
dzieci? 
 
 



     banek=ień     +         t=b         +                        b,l 
 

Hasło:.................................................................... 
 

 Młode małżeństwo wyjeżdża na    
wczasy, ale dają sobie ultimatum -   
zdradzają się po 2 razy. Minął 
tydzień i wracają. Żona się pyta: 
- I co, zdradziłeś mnie? 
- Tak, 2 razy. Raz z blondynką, raz 
z brunetką. A ty mnie zdradziłaś? - 
pyta mąż. 
- Tak, raz z jednostką wojskową a 
raz armią marynarską. 

 

Stoi sobie pijaczyna pod ścianą 
kasy biletowej PKP.  
Podchodzi do kasy student i mówi:  
- Połówkę do Radomia. 
A pijaczek na to: -  
A ja ćwiartkę na miejscu.  
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Czy jesteś        
wagarowiczem? 

 
 
 

1. Piękny poranek. Co sądzisz o pójściu teraz do szkoły?  
a. Nie mam wyboru, muszę tam być. 
b. Jak zrobię sobie wolne, to nikt nie będzie płakał. 
c. Moi przyjaciele już pewnie na mnie czekają. 

2. Kiedy najlepiej jest według Ciebie chodzić na wagary? 
a. Wiosną. 
b. Kiedy się da. 
c. Nigdy. 

3. Cała klasa ucieka z lekcji. Co Ty na to? 
a. Jak wszyscy to i ja. 
b. Super, to przecież mój pomysł. 
c. Wymyślam pretekst, aby zostać w szkole. 

4. Dostałeś jedynkę. Co robisz? 
a. Trochę dziwnie się z tym czuję, ale po kilku minutach 

mi przechodzi. 
b. Następnym razem będę musiał/a ściągać od tego kujona. 
c. Muszę się koniecznie poprawić! Co za wstyd! 

5. Odwołali pierwszą lekcję. Co robisz? 
a. Poczekam gdzieś i porobię coś z przyjaciółmi lub 

ponudzę się. 
b. Idę do domu, co tu po mnie! 
c. Uczę się, nie będę marnować czasu na głupoty. 

 
 

 



 
 
     

        
        8 marca – ta data jest z pewnością wszystkim dobrze znana. 
Właśnie wtedy wypada jedno z najważniejszych świąt w roku, 
czyli oczywiście Dzień Kobiet. Niewątpliwie każda 
przedstawicielka płci pięknej tego wiosennego już dnia może 
nacieszyć się widokiem kwiatów, który wręcza jej mężczyzna. 
Nie ma tu znaczenie wiek. Kobieta rodzi się kobietą i już do 
końca życia nią pozostaje. Aby pokazać wszystkim paniom, że 
naprawdę warto nią być, w tym numerze szkolnej gazetki 
przedstawiamy właśnie zalety bycia kobietą. 

• Już kilkanaście lat temu Umberto Eco stwierdził 
wyższość kobiety nad mężczyzną. Uważał on, iż 
była ona lepsza od mężczyzny już na samym 
początku, gdy Pan Bóg stwarzał ich oboje. Adam 
powstał z błota, a niewiasta natomiast ze szlachetnej 
ludzkiej materii. Ponadto, nie była to stopa lub inna 
mniej wartościowa część ciała mężczyzny, ale jego 
żebro. Ewa swój żywot rozpoczęła w też raju, a więc 
od samego początku towarzyszyły jej już wygody. 

• Pan Bóg może wszystko, więc mógłby także po 
prostu wcielić się w człowieka. Jednak wybrał 
mieszkanie w łonie niewiasty. Co więcej, po 
zmartwychwstaniu jako pierwszej objawił się także 
kobiecie. Jest to więc kolejny dowód jej 
wyjątkowości.  

• Grzeczność i kultura mężczyzny wymaga 
przepuszczania płci przeciwnej, np. w kolejce do 
kasy czy chociażby w drzwiach, a także 
ustępowania jej miejsca siedzącego, np. w teatrze.  



 
•  Kto gotuje lepiej, jeśli nie mama, babcia? Każdy 

z nas doskonale zna smak ich potraw. Nikt 
bardziej niż one nie troszczy się o to, aby 
wszystko było smaczne.  

•  Jeśli któraś kobieta zostałaby np. kierowcą 
ciężarówki, to niewiele osób uznałoby to za 
niestosowne. Natomiast trudno wyobrazić 
sobie mężczyznę, będącego przykładowo 
kosmetyczką… 

• Kobiety potrafią wykonywać 10 różnych rzeczy 
jednocześnie i nie widzą w tym nic dziwnego.  

• Kobieta ma też o tyle łatwiej, gdyż to zazwyczaj 
mężczyzna stara się o jej względy. Nie musi ona 
też przeżywać stresu związanego z 
oświadczynami, ponieważ to zadanie również 
należy do niego. 

• W kalendarzu Dzień Kobiet jest wyraźnie 
zaznaczony i święto to obchodzą wszyscy ludzie 
na całym świecie. O dniu mężczyzn natomiast 
chyba raczej nikt nie słyszał. W prawdzie w 
szkole 30 września mamy Dzień Chłopaka, ale 
jest to uroczystość, której nie obchodzi się 
powszechnie. 

Przedstawione przez nas wyżej przykłady są tylko 
jednymi z wielu zalet kobiety, których po prostu nie 
jesteśmy w stanie wymienić. Powinniśmy więc 
szanować wszystkie otaczające nas damy – zarówno 
duże, jak i te małe. 8 marca to dobry dzień na 
podziękowanie im za to, że po prostu są. Przecież świat 
samych mężczyzn byłby trochę nudny… 

 

 



 
 

 
 
 
        Kwiaty zawsze odgrywały ogromną rolę w 
kontaktach międzyludzkich, dzięki nim można 
było wyrażać wiele uczuć: miłość, przyjaźń, 
szacunek ale także ból, rozstanie, tęsknotę lub 
zazdrość. 
 
Aksamitka - bliskość, 
przeznaczenie 
Aloes - sprawiasz mi ból 
Barwinek - przyjemne 
wspomnienia 
Bez biały - kochajmy się  
Bez fioletowy - moje serce jest 
Twoje 
Bratek - jesteś królową moich myśli 
Chryzantema biała - stara miłość 
nie rdzewieje 
Chryzantema czerwona - kocham 
Chryzantema różowa - jestem Twój 
na wieki 
Chryzantema złocista - śnię o Tobie  
Fiołek - nasza miłość dla innych 
jest tajemnicą 
Goździk biały - moja miłość do 
Ciebie jest gorąca 
Goździk czerwony - bardzo Ci 
dziękuję 
Hiacynt biały - jestem szczęśliwy, 
bo Cię kocham  
Irys - spotkajmy się   
Jaśmin - czy mnie kiedyś 
pokochasz? 
Jemioła - pokonam wszelkie 
trudności, żeby Cię zdobyć 
 

Konwalia - Twoja uroda jest Twoją 
największą ozdobą  
Krokus - cieszę się, gdy Cię widzę  
Lilia - mam wobec ciebie poważne 
zamiary 
Mieczyk - będę o ciebie walczył  
Nagietek - chcę zasypiać w Twoich 
ramionach  
Narcyz - jesteś bez serca  
Nasturcja - płonę z miłości  
Orchidea - przepych, zbytek  
Piwonia - rozchmurz się, nie bądź 
taka nieufna  
Róża biała - wzdycham do Ciebie  
Róża czerwona - bardzo Cię kocham  
Róża herbaciana - podobasz mi się 
Róża różowa - przysięgam miłość 
Róża żółta - odwzajemnij moją 
miłość 
Sasanka - potrzebuję trochę czasu  
Słonecznik - uważaj, pozory mylą 
Tulipan - cieszę się, że Cię widzę 
Wrzos - podziw, samotność 
 

 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 

 
 
HOUSE  89,90zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESERVED  
62,99zł          



 
 

RESERVED  
89,99zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
CROPP  89,90zł 

 



 

 
 

Odpowiedzi do 
zagadek: 

1. Portret syna  
2. 18 
3. Ośmioro 

  WYNIKI TESTU: 

Jesteś antywagarowiczem, a pójście na wagary to dla Ciebie zbrodnia. W ogóle 
nie rozumiesz, po co inni to robią. Nie lubisz postępować wbrew prawu, wolisz 
już być pośmiewiskiem znajomych z klasy. Uważasz, że nauka jest ważniejsza? 
A może po prostu boisz się przygód? Może czasem warto dać sobie trochę 
luzu?  

Więcej odpowiedzi "a":  
Jesteś uczniem na luzie. Nie widzisz nic złego w zerwaniu się z lekcji, lecz 
wiesz, że nie zawsze warto. Znajdujesz równowagę pomiędzy dobrą zabawą a 
obowiązkami. Tak trzymać!  
Więcej odpowiedzi "b":  
Jesteś wagarowiczem, a szkoła to dla Ciebie jedna wielka tortura. Zrobisz 
wszystko by z niej uciec i wolisz mieć kłopoty, niż pójść na klasówkę. 
Uważasz, że chodzenie na lekcje zabiera Ci wolność? Ale czy warto pakować 
się z tego powodu w coraz większe kłopoty? Może czas się zmienić? 
Więcej odpowiedzi "c":  
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