
 

 
 

Odpowiedzi do zagadek:: 
1. Ponieważ padło 5 różnych odpowiedzi, to tylko jedna z nich jest prawdziwa. Z 

tego wynika, że w pokoju jest jeden rycerz. 
2. Zamach stanu lub samobójstwo. 
3. Skoro jego żona to wdowa, to on jest nieboszczykiem. 
4. 1)116 lat,  

2)Ekwador,  
3)z owiec i koni,  
4) w listopadzie,  
5) z wiewiórki, 
6) od psów, 
7) Albert,  
8) szkarłatnego,  
9) z Nowej Zelandii,  
10) pomarańczowa, oczywiście. 

WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Przysparzasz swoim rodzicom wiele zmartwień. Nawet nie zdajesz sobie 
sprawy z tego, jak bardzo się o Ciebie troszczą. Jeśli się nie zmienisz, to Wasze 
relacje będą coraz gorsze. Szybko zaniknie między Wami ta magiczna więź. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Jesteś blisko ideału, ale możesz nad sobą popracować. Twoi rodzice na pewno 
często są z Ciebie dumni, lecz gdy będziesz więcej od siebie wymagać, to będą 
mogli powiedzieć, że osiągnęli rodzicielski sukces. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Twoi rodzice nie maja z Tobą żadnych problemów. Zastanów się jednak, czy 
nie jesteś posłuszny/a, aż za często. Czasami, aby 
być szczęśliwym, warto postawić na swoim! 
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Redakcja szkolnej gazetki życzy wszystkim Mamom: 

Spokoju i słońca, dni wolnych od trudu, 
wakacji bez końca i marzeń spełnionych, 

przyjaciół bez liku i pięknych dla Was pisanych 
wierszyków. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy! 
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Koszula 
HOUSE, 
71.90zł 

Koszula 
HOUSE,  
62.90zł 

T-shirt 
HOUSE, 
53.90zł 

Szorty 
HOUSE, 
89.90zł 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
 
                                          
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sukienka   
HOUSE, 
35.50zł 

Spódnica 
TOP SECRET, 
99.99zł 

Spódnica 
HOUSE, 
62.90zł 

Szorty 
HOUSE, 
89.90zł 

 

  

  

Informator 
 Jest coraz cieplej, warto pomyśleć o 

lżejszych ubraniach; 
 Już 26 maja Dzień Mamy – należy zastanowić 

się nad prezentami; 
 23 maja będziemy świętować – strój galowy; 
 Najwyższy czas wystawiać oceny – zbliża się 

czerwiec. 

  

  



POMYSŁ NA DOBRY PREZENT DLA MAMY 
 
Na świecie było już wielu uczonych, badaczy. Odkryli 
wiele przydatnych w naszym życiu rzeczy, ale jak dotąd 
żaden z nich nie podjął się najczęstszego i 
najtrudniejszego problemu, którym jest właśnie… 
trafiony prezent. Jeśli znów brakuje Ci pomysłu na 
upominek, a wspomniany wyżej naukowcy nie pomogli, 
to przeczytaj nasz artykuł.  
  

 Najprostszą wersją prezentu będą z pewnością 
dobre czekoladki oraz kwiaty. Może to być 
piękny, duży bukiet lub pojedyncza roślinka. 
Liczy się przecież gest. Jeśli nie stać Cię na 
zakupy w kwiaciarni, poproś sąsiadkę lub inną 
znajomą osobę o użyczenie tulipana albo róży z 
ogródka. Myślę, że na pewno nie odmówi.  

   Przyjemność mamie sprawiłby też z pewnością 
wspólny wypad na miasto. Może to być nawet 
ciastko i herbata w kawiarni. Ważne, aby 
porozmawiać i spędzić miło razem czas. 

   Każda córka może mamę zabrać na wspólne 
zakupy. Myślę, że mimo różnicy wieku Wasze 
gusta chociaż w małym stopniu byłyby podobne. 
W końcu jesteście spokrewnione. W 
przypadku chłopaka sprawa jest nieco 
utrudniona, chyba, że jest on fanem zakupów. 
Kiedy jednak nie przepada za chodzeniem po 
sklepach, proponujemy wspólny wypad do kina. 
W repertuarze na pewno znaleźlibyście film, 
który odpowiadałby Wam obojgu. 

    Jeśli masz naprawdę dużo pieniędzy, to warto 
zainwestować je w karnet do salonu 
kosmetycznego. Przecież komu jak komu, ale 
mamie należy się chwila relaksu. Dzięki takiej 
wizycie poczuje się na pewno piękniejsza i 
młodsza.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólna i cudza własność                                                         
Kto z nas chciałby, żeby ktoś zniszczył mu rower, komputer, 
ubranie? Zapewne nikt. Zatem dlaczego nie chcąc, aby ktoś 
zniszczył naszą własność, niszczymy cudzą? Co więcej 
często nie szanujemy rzeczy, z których sami korzystamy, np. 
piszemy po ławkach szkolnych, ścianach. Jest to nic innego 
niż brak kultury osobistej!  

Komórka                                                                                                    
Dla niektórych przedmiot bez którego nie da się żyć. Trudno się zatem 
dziwić, że osoby te mają ją przy sobie bez względu na to gdzie się 
znajdują. Warto jednak pamiętać, iż w niektórych miejscach nie 
należy używać telefonów. Te miejsca to chociażby szkoła (podczas 
lekcji) i kościół. Oprócz miejsc są także sytuacje, w których używanie 
komórki jest po prostu niekulturalne, np. wspólny posiłek, spotkanie. 
W podobnych okolicznościach przejawem braku kultury jest oglądanie 
telewizji. 

Pani i pan                                                                          
Każdemu jest chyba znane stwierdzenie, że „dziewczyny 
mają pierwszeństwo”. I coś w tym jest. Przynajmniej jeśli 
patrzeć na to z uwzględnieniem kultury. Prawdziwy 
dżentelmen powinien wiedzieć, że kobietę należy 
przepuścić w drzwiach czy też zaproponować jej pomoc w 
niesieniu ciężkich pakunków. 



Dom, szkoła, boisko, sklep i wiele innych miejsc, w których 
spotykamy                                                                                                                                                                       
się ze znajomymi i nieznanymi osobami… Często zależy nam, 
aby ci ludzie                                                                                                                                                            
mieli o nas dobre zdanie. Kto chciałby mieć opinię wandala lub 
oszusta?                                                                                                                                                              
Raczej nikt… Ale czy zawsze dajemy innym powody do 
uważania                                                                                                                                                                              
nas za kulturalnych ludzi?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzaskanie drzwiami                                                         
No cóż… Zdarza się chyba każdemu z nas. Czasem 
przez przypadek, czasem celowo… A skutek? Hm… 
trochę zależy to od osób w otoczeniu, ale zazwyczaj 
nie jest najlepszy. Dlatego, choć to drobny dowód 
naszej kultury osobistej, powinniśmy postarać się 
zamykać drzwi po cichu, nie robiąc hałasu. 

Wyraz twarzy             
Nasze uczucia i 
nastroje wpływają 
na miny, jakie 
robimy. Oczywiście 
miłym gestem z 
naszej strony jest 
powitanie 
koleżanki 

  Od  lat  wiadomo,  że  najbardziej  cieszy  to,  co  zrobione 
własnymi  rękami.  Dlatego  też  warto  włączyć  wyobraźnię  i 
wykonać  samemu  kartkę  z  życzeniami,  kwiatka  z  bibuły  lub 
coś  całkiem  innego. Pomysłów  jest  tysiące. Ważne, aby nasz 
prezent był oryginalny i jedyny w swoim rodzaju. Jeśli sam nie 
wiesz, co wybrać, poszukaj w Internecie. 

   A  może  warto  zaskoczyć  mamę  i  zabawić  się  w 
kucharza  lub  cukiernika?  Gotowanie  jest  przecież 
bardzo  proste.  Zastanów  się,  jakie  danie  Twoja 
mama  lubi  najbardziej  i,  korzystając  z  książek 
kucharskich  lub przepisów  internetowych, ugotuj  je. 
Jeśli  Twoja  mama  jest  natomiast  wielbicielką 
słodyczy,  uracz  ją  ciastem,  ciastkami  albo,  jeśli  tak 
bardzo wierzysz w swoje umiejętności, tortem.  

 

We wszelakich  sklepach  istnieje ogromny wybór, dlatego nie 
załamuj  się!  Na  pewno  znajdziesz  coś  odpowiedniego! 
Pomysłów  na  prezent  może  być  przecież  bardzo  wiele.  Tu 
znajdują  się  tylko  te,  które  pasują  do  każdej  kobiety,  a 
wiadome  jest  to,  że  aby  wybrać  odpowiedni  prezent  dla 
mamy,  trzeba  znać  jej upodobania,  a  to wcale nie  jest  takie 
trudne.  Jeśli włożymy odrobinę  starań, osiągniemy pożądany 
efekt, a mama zapamięta nasz prezent na długo.  

 

 



 
     

 

„Od czasu wypadku Ada nie była w szkole. 
Dziewczynie udało się uprosić mamę, żeby pozwoliła jej 

na pozostanie w domu. Ada nie chciała, 
aby o wszystkim dowiedział się Tomek – mógł przecież 

zmienić o niej zdanie… Oprócz tego nie bardzo 
miała ochotę przyciągać wzrok wszystkich za sprawą gipsu.” 

Ada siedziała w pokoju, słuchając kolejnej kłótni rodziców. Od tygodnia było to 
samo. Sprzeczali się codziennie. Dlaczego? Ojciec uważał, że Ada sprawia zbyt 
wiele problemów wychowawczych. Jego zachowanie było o tyle dziwne, że nigdy 
nie stawiał takich zarzutów wobec córki. Mama natomiast próbowała ją jakoś bronić. 
Zazwyczaj awantura kończyła się, gdy ojciec wychodził z domu, mocno trzaskając 
drzwiami. Mama przychodziła wówczas do pokoju Ady i przepraszała za 
zamieszania, usiłując powstrzymać łzy. Dziewczyna miała wyrzuty sumienia, bo 
gdyby bardziej uważała, przechodząc przez drogę, nic by się nie stało i nie byłoby 
kłótni. Mimo to czuła żal do ojca. Przecież nie wpadła pod samochód celowo… 
                                                     *** 
Klasa Ady miała właśnie godzinę wychowawczą. Pani Nowak spytała, czy ktoś wie, 
co się stało nieobecnej uczennicy. Ktoś rzucił hasło, że miała wypadek, ale raczej 
żyje. Pół klasy wybuchło śmiechem. Wychowawczyni podeszła jednak do sprawy 
poważnie. Oznajmiła, że skoro Ada miała wypadek, to pewnie długo nie będzie 
obecna, a w związku z tym ktoś musi zanieść jej lekcje. Chętnych oczywiście nie 
było. Zarządzono losowanie, w którym wybrano Tośkę. Dziewczyna nie była 
zachwycona, ale że nauczycielka nie znosiła sprzeciwu, postanowiła pójść do Ady 
zaraz po szkole. 
*** 
-To co Tośka? Pójdziesz? – z kpiną w głosie rzuciła Sara. 
-A mam inne wyjście? Przecież wiesz, jaka jest wychowawczyni… - z rezygnacją 
odparła Tośka. 
-No to miłego popołudnia! – rzuciła, śmiejąc się Daria, po czym Tośka została przed 
szkołą sama. ,,Dam radę’’– pomyślała- ,,Muszę dać’’. Szybkim krokiem ruszyła w 
stronę domu Ady. Piętnaście minut później stanęła pod drzwiami i nacisnęła 
dzwonek. ,,Kto to może być?’’- pomyślała Ada, która nie spodziewała się niczyjej 
wizyty. Była w domu sama, bo mamie nie udało się dostać urlopu, a 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Czy jesteś dobrym dzieckiem? 

1. Co robisz w sytuacji, gdy rodzice nie chcą 
puścić Cię na dyskotekę? 
a. Kłócę się z nimi, aż zmienią zdanie. 
b. Staram się ich przekonać, mówiąc, że będę 
stale pod telefonem i wcześnie wrócę. 
c. Jest mi przykro, ale zgadzam się bez 
najmniejszego sprzeciwu. 
2. Mama każe Ci posprzątać swój pokój. Jak 
reagujesz? 
a. Krzyczę: ,,Zaraz!’’, ale nadal nie odchodzę od 
komputera. 
b. Wykonuję prośbę, ale dopiero po kilku 
przypomnieniach. 
c. Rzucam wszystko i idę sprzątać. 
3. Za tydzień wypadają urodziny Twojego taty. 
Czy masz już dla niego prezent? 
a. Nie kupuję tacie prezentów, bo nie mam za co. 
b. Jeszcze nie. Przecież mam dużo czasu.  
c. Oczywiście! Już od miesiąca mam w szafie 
jego ulubione perfumy. 
4. Któregoś dnia widzisz, że rodzice mają dużo na 
głowie. Czy starasz się im jakoś pomóc? 
a. Po co? Ja przecież sam/a muszę wykonywać 
swoje obowiązki i nikt mi nie pomaga. 
b. Siedzę u siebie w pokoju, a pomagam im tylko 
wtedy, gdy mnie o to poproszą. 
c. Od samego początku im towarzyszę. 
5. Czy ucząc się na sprawdzian, myślisz o tym, 
aby nie zawieść swoich rodziców? 
a. Nie. Przecież od tego zależy moja przyszłość, a 
nie ich. 
b. Muszę, ponieważ jeśli dostanę złą ocenę, to 
mogę dostać szlaban. 
c. Jasne, że tak. Muszą być ze mnie dumni. 

WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU 
GAZETKI 

 
-Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą w 
Europie i drugą na 
świecie (po 
amerykańskiej z 
1787r.). Jej uchwalenie 
świętujemy od 1919 
roku (z przerwami). 
Począwszy od 2007 
roku 3 maja jest 
również świętem 
narodowym Litwy. 
-Święto Pracy zostało 
wprowadzone w 1889 
przez II 
Międzynarodówkę dla 
upamiętnienia 
wydarzeń, które miały 
miejsce w pierwszych 
dniach maja 1886 r. w 
Chicago, w Stanach 
Zjednoczonych 
podczas strajku 
będącego częścią 
ogólnokrajowej 
kampanii na rzecz 
wprowadzenia 
ośmiogodzinnego dnia 
pracy. 
 



 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

WYNIKI ZAGADEK 
NA KOŃCU 
GAZETKI 

ZAGADKA 1                                                                                                     
W pokoju jest 5 osób: rycerze i zbóje. Rycerz zawsze mówi prawdę, a zbój 
zawsze kłamie. Każdego zapytano, ile jest rycerzy w pokoju. Padły 
następujące odpowiedzi: 1,2,3,4,5. Ile jest rycerzy w pokoju? 

ZAGADKA 2                                                                                   
Jest taki rodzaj przestępstwa, którego nieudana próba jest 
karalna, a próba udana nie jest. Jakie to przestępstwo?                    

ZAGADKA 3                                                                                         
Czy mężczyzna w Indiach może mieć za żonę siostrę swojej żony wdowy?

ZAGADKA 4                                                                                                    
1) Jak długo trwała Wojna Stuletnia?  
2) Który kraj robi kapelusze Panama?  
3) Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?  
4) W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewolucji 
Październikowej?  
5) Z włosów którego zwierzęcia zrobiona jest szczotka wielbłądzia?  
6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy którego zwierzęcia?  
7) Jak miał na imię król Jerzy VI?  
8) Jakiego koloru jest zięba purpurowa?  
9) Skąd pochodzi chiński agrest?  
10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie? 

 
 
 
 

ojciec nawet nie myślał o tym, żeby zająć się córką. Z trudem wstała z kanapy i 
udała się w stronę drzwi. 
-Długo mam jeszcze czekać? – Tośka była trochę zdenerwowana. 
-Nie… Przepraszam, ale z tą nogą… Wejdź, proszę…- Ada była wyraźnie 
zaskoczona odwiedzinami koleżanki. 
-Masz złamaną nogę? Sory, nie wiedziałam.- odparła nieco zawstydzona Tośka. 
-Nie szkodzi. Chodź do salonu. Może chcesz coś do picia? – Ada otrząsnęła się już 
trochę. 
-Nie, dzięki. Przyniosłam ci lekcje… 
-0, dziękuję. Tylko.. 
-Co? 
-Mam plecak na górze, a nie bardzo mogę chodzić po schodach… 
-No dobra, w takim razie powiedz, gdzie jest, a ja ci go przyniosę. Przepiszesz 
lekcje i będzie po sprawie. – odparła trochę zdziwiona swoim zachowaniem 
Tośka. 
*** 
Tomek wracał ze szkoły, zastanawiając się dlaczego tyle czasu nie ma Ady. Od 
paru dni przestał wmawiać sobie, że nic do niej nie czuje i czasem swobodnie 
oddawał się rozmyślaniom na jej temat. Teraz był jednak trochę niespokojny. 
Bardzo chciał wiedzieć, co się stało Adzie. Słyszał coś w prawdzie o jakimś 
wypadku, ale nie miał pojęcia w czym rzecz. Zanim doszedł do domu postanowił, 
że odwiedzi dziewczynę. Miał jednak co do tego trochę wątpliwości. Myślał nad 
tym cały wieczór, a rano postanowił, że pójdzie do niej. 
*** 
Po lekcjach Tomek miał trening przed zawodami, więc do Ady poszedł dopiero 
wieczorem. Nieco stremowany stanął w drzwiach, trzymając w ręku czekoladki. 
Zapukał, po czym otworzyła mu mama dziewczyny. Tomek poczuł się nieswojo, 
ale po chwili spytał:  
- Czy jest Ada? 
-Ada? A tak… jest. – odpowiedziała mu zdziwiona kobieta. – Wejdź, wejdź 
proszę. Ada jest na górze. Zaprowadzę cię. 
- Dziękuję. – odparł uprzejmie chłopak, gdy znalazł się przed drzwiami 
prowadzącymi do pokoju Ady. Kobieta skinęła głową i zostawiła go samego. 
Zapukał do drzwi. Po usłyszeniu życzliwego „proszę”, wszedł do pokoju, gdzie 
siedziała Ada.  
 
 
 

 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                                 

              banek     + ień      +    k=m       +   a=y       parat 
Hasło:……………………………………………………
…… 
 
 

Blondynka budzi męża w środku nocy i pyta: 
‐ Skarbie, czy płazy mają rozum? 
‐ Nie żabciu, nie mają. 
 
 

Pani mówi: 
 ‐ Jasiu, na sprawdzianie 
ściągałeś od Marcina. 
 ‐ Skąd pani to wie? 
 - Bo się rozpędziłeś i 
ściągnąłeś też imię i 
nazwisko. 
 
 

 Cyrk. Tygrysica do synka podczas pokazu       
tresury: 
‐ To treser. Te  światła są denerwujące, ale nie 
niebezpieczne. Ludzi wokół się nie bój, są za 
kratami. 

- Zosiu, co tak długo 
robisz w kuchni?  
- Wpadła mi kostka lodu 
do wrzątku i nie mogę jej 
znaleźć. 
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WYNIKI ZAGADEK 
NA KOŃCU 
GAZETKI 

ZAGADKA 1                                                                                                     
W pokoju jest 5 osób: rycerze i zbóje. Rycerz zawsze mówi prawdę, a zbój 
zawsze kłamie. Każdego zapytano, ile jest rycerzy w pokoju. Padły 
następujące odpowiedzi: 1,2,3,4,5. Ile jest rycerzy w pokoju? 

ZAGADKA 2                                                                                   
Jest taki rodzaj przestępstwa, którego nieudana próba jest 
karalna, a próba udana nie jest. Jakie to przestępstwo?                    

ZAGADKA 3                                                                                         
Czy mężczyzna w Indiach może mieć za żonę siostrę swojej żony wdowy?

ZAGADKA 4                                                                                                    
1) Jak długo trwała Wojna Stuletnia?  
2) Który kraj robi kapelusze Panama?  
3) Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?  
4) W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewolucji 
Październikowej?  
5) Z włosów którego zwierzęcia zrobiona jest szczotka wielbłądzia?  
6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy którego zwierzęcia?  
7) Jak miał na imię król Jerzy VI?  
8) Jakiego koloru jest zięba purpurowa?  
9) Skąd pochodzi chiński agrest?  
10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie? 

 
 
 
 

ojciec nawet nie myślał o tym, żeby zająć się córką. Z trudem wstała z kanapy i 
udała się w stronę drzwi. 
-Długo mam jeszcze czekać? – Tośka była trochę zdenerwowana. 
-Nie… Przepraszam, ale z tą nogą… Wejdź, proszę…- Ada była wyraźnie 
zaskoczona odwiedzinami koleżanki. 
-Masz złamaną nogę? Sory, nie wiedziałam.- odparła nieco zawstydzona Tośka. 
-Nie szkodzi. Chodź do salonu. Może chcesz coś do picia? – Ada otrząsnęła się już 
trochę. 
-Nie, dzięki. Przyniosłam ci lekcje… 
-0, dziękuję. Tylko.. 
-Co? 
-Mam plecak na górze, a nie bardzo mogę chodzić po schodach… 
-No dobra, w takim razie powiedz, gdzie jest, a ja ci go przyniosę. Przepiszesz 
lekcje i będzie po sprawie. – odparła trochę zdziwiona swoim zachowaniem 
Tośka. 
*** 
Tomek wracał ze szkoły, zastanawiając się dlaczego tyle czasu nie ma Ady. Od 
paru dni przestał wmawiać sobie, że nic do niej nie czuje i czasem swobodnie 
oddawał się rozmyślaniom na jej temat. Teraz był jednak trochę niespokojny. 
Bardzo chciał wiedzieć, co się stało Adzie. Słyszał coś w prawdzie o jakimś 
wypadku, ale nie miał pojęcia w czym rzecz. Zanim doszedł do domu postanowił, 
że odwiedzi dziewczynę. Miał jednak co do tego trochę wątpliwości. Myślał nad 
tym cały wieczór, a rano postanowił, że pójdzie do niej. 
*** 
Po lekcjach Tomek miał trening przed zawodami, więc do Ady poszedł dopiero 
wieczorem. Nieco stremowany stanął w drzwiach, trzymając w ręku czekoladki. 
Zapukał, po czym otworzyła mu mama dziewczyny. Tomek poczuł się nieswojo, 
ale po chwili spytał:  
- Czy jest Ada? 
-Ada? A tak… jest. – odpowiedziała mu zdziwiona kobieta. – Wejdź, wejdź 
proszę. Ada jest na górze. Zaprowadzę cię. 
- Dziękuję. – odparł uprzejmie chłopak, gdy znalazł się przed drzwiami 
prowadzącymi do pokoju Ady. Kobieta skinęła głową i zostawiła go samego. 
Zapukał do drzwi. Po usłyszeniu życzliwego „proszę”, wszedł do pokoju, gdzie 
siedziała Ada.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
     

 

„Od czasu wypadku Ada nie była w szkole. 
Dziewczynie udało się uprosić mamę, żeby pozwoliła jej 

na pozostanie w domu. Ada nie chciała, 
aby o wszystkim dowiedział się Tomek – mógł przecież 

zmienić o niej zdanie… Oprócz tego nie bardzo 
miała ochotę przyciągać wzrok wszystkich za sprawą gipsu.” 

Ada siedziała w pokoju, słuchając kolejnej kłótni rodziców. Od tygodnia było to 
samo. Sprzeczali się codziennie. Dlaczego? Ojciec uważał, że Ada sprawia zbyt 
wiele problemów wychowawczych. Jego zachowanie było o tyle dziwne, że nigdy 
nie stawiał takich zarzutów wobec córki. Mama natomiast próbowała ją jakoś bronić. 
Zazwyczaj awantura kończyła się, gdy ojciec wychodził z domu, mocno trzaskając 
drzwiami. Mama przychodziła wówczas do pokoju Ady i przepraszała za 
zamieszania, usiłując powstrzymać łzy. Dziewczyna miała wyrzuty sumienia, bo 
gdyby bardziej uważała, przechodząc przez drogę, nic by się nie stało i nie byłoby 
kłótni. Mimo to czuła żal do ojca. Przecież nie wpadła pod samochód celowo… 
                                                     *** 
Klasa Ady miała właśnie godzinę wychowawczą. Pani Nowak spytała, czy ktoś wie, 
co się stało nieobecnej uczennicy. Ktoś rzucił hasło, że miała wypadek, ale raczej 
żyje. Pół klasy wybuchło śmiechem. Wychowawczyni podeszła jednak do sprawy 
poważnie. Oznajmiła, że skoro Ada miała wypadek, to pewnie długo nie będzie 
obecna, a w związku z tym ktoś musi zanieść jej lekcje. Chętnych oczywiście nie 
było. Zarządzono losowanie, w którym wybrano Tośkę. Dziewczyna nie była 
zachwycona, ale że nauczycielka nie znosiła sprzeciwu, postanowiła pójść do Ady 
zaraz po szkole. 
*** 
-To co Tośka? Pójdziesz? – z kpiną w głosie rzuciła Sara. 
-A mam inne wyjście? Przecież wiesz, jaka jest wychowawczyni… - z rezygnacją 
odparła Tośka. 
-No to miłego popołudnia! – rzuciła, śmiejąc się Daria, po czym Tośka została przed 
szkołą sama. ,,Dam radę’’– pomyślała- ,,Muszę dać’’. Szybkim krokiem ruszyła w 
stronę domu Ady. Piętnaście minut później stanęła pod drzwiami i nacisnęła 
dzwonek. ,,Kto to może być?’’- pomyślała Ada, która nie spodziewała się niczyjej 
wizyty. Była w domu sama, bo mamie nie udało się dostać urlopu, a 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Czy jesteś dobrym dzieckiem? 

1. Co robisz w sytuacji, gdy rodzice nie chcą 
puścić Cię na dyskotekę? 
a. Kłócę się z nimi, aż zmienią zdanie. 
b. Staram się ich przekonać, mówiąc, że będę 
stale pod telefonem i wcześnie wrócę. 
c. Jest mi przykro, ale zgadzam się bez 
najmniejszego sprzeciwu. 
2. Mama każe Ci posprzątać swój pokój. Jak 
reagujesz? 
a. Krzyczę: ,,Zaraz!’’, ale nadal nie odchodzę od 
komputera. 
b. Wykonuję prośbę, ale dopiero po kilku 
przypomnieniach. 
c. Rzucam wszystko i idę sprzątać. 
3. Za tydzień wypadają urodziny Twojego taty. 
Czy masz już dla niego prezent? 
a. Nie kupuję tacie prezentów, bo nie mam za co. 
b. Jeszcze nie. Przecież mam dużo czasu.  
c. Oczywiście! Już od miesiąca mam w szafie 
jego ulubione perfumy. 
4. Któregoś dnia widzisz, że rodzice mają dużo na 
głowie. Czy starasz się im jakoś pomóc? 
a. Po co? Ja przecież sam/a muszę wykonywać 
swoje obowiązki i nikt mi nie pomaga. 
b. Siedzę u siebie w pokoju, a pomagam im tylko 
wtedy, gdy mnie o to poproszą. 
c. Od samego początku im towarzyszę. 
5. Czy ucząc się na sprawdzian, myślisz o tym, 
aby nie zawieść swoich rodziców? 
a. Nie. Przecież od tego zależy moja przyszłość, a 
nie ich. 
b. Muszę, ponieważ jeśli dostanę złą ocenę, to 
mogę dostać szlaban. 
c. Jasne, że tak. Muszą być ze mnie dumni. 

WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU 
GAZETKI 

 
-Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą w 
Europie i drugą na 
świecie (po 
amerykańskiej z 
1787r.). Jej uchwalenie 
świętujemy od 1919 
roku (z przerwami). 
Począwszy od 2007 
roku 3 maja jest 
również świętem 
narodowym Litwy. 
-Święto Pracy zostało 
wprowadzone w 1889 
przez II 
Międzynarodówkę dla 
upamiętnienia 
wydarzeń, które miały 
miejsce w pierwszych 
dniach maja 1886 r. w 
Chicago, w Stanach 
Zjednoczonych 
podczas strajku 
będącego częścią 
ogólnokrajowej 
kampanii na rzecz 
wprowadzenia 
ośmiogodzinnego dnia 
pracy. 
 



Dom, szkoła, boisko, sklep i wiele innych miejsc, w których 
spotykamy                                                                                                                                                                       
się ze znajomymi i nieznanymi osobami… Często zależy nam, 
aby ci ludzie                                                                                                                                                            
mieli o nas dobre zdanie. Kto chciałby mieć opinię wandala lub 
oszusta?                                                                                                                                                              
Raczej nikt… Ale czy zawsze dajemy innym powody do 
uważania                                                                                                                                                                              
nas za kulturalnych ludzi?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzaskanie drzwiami                                                         
No cóż… Zdarza się chyba każdemu z nas. Czasem 
przez przypadek, czasem celowo… A skutek? Hm… 
trochę zależy to od osób w otoczeniu, ale zazwyczaj 
nie jest najlepszy. Dlatego, choć to drobny dowód 
naszej kultury osobistej, powinniśmy postarać się 
zamykać drzwi po cichu, nie robiąc hałasu. 

Wyraz twarzy             
Nasze uczucia i 
nastroje wpływają 
na miny, jakie 
robimy. Oczywiście 
miłym gestem z 
naszej strony jest 
powitanie 
koleżanki 

  Od  lat  wiadomo,  że  najbardziej  cieszy  to,  co  zrobione 
własnymi  rękami.  Dlatego  też  warto  włączyć  wyobraźnię  i 
wykonać  samemu  kartkę  z  życzeniami,  kwiatka  z  bibuły  lub 
coś  całkiem  innego. Pomysłów  jest  tysiące. Ważne, aby nasz 
prezent był oryginalny i jedyny w swoim rodzaju. Jeśli sam nie 
wiesz, co wybrać, poszukaj w Internecie. 

   A  może  warto  zaskoczyć  mamę  i  zabawić  się  w 
kucharza  lub  cukiernika?  Gotowanie  jest  przecież 
bardzo  proste.  Zastanów  się,  jakie  danie  Twoja 
mama  lubi  najbardziej  i,  korzystając  z  książek 
kucharskich  lub przepisów  internetowych, ugotuj  je. 
Jeśli  Twoja  mama  jest  natomiast  wielbicielką 
słodyczy,  uracz  ją  ciastem,  ciastkami  albo,  jeśli  tak 
bardzo wierzysz w swoje umiejętności, tortem.  

 

We wszelakich  sklepach  istnieje ogromny wybór, dlatego nie 
załamuj  się!  Na  pewno  znajdziesz  coś  odpowiedniego! 
Pomysłów  na  prezent  może  być  przecież  bardzo  wiele.  Tu 
znajdują  się  tylko  te,  które  pasują  do  każdej  kobiety,  a 
wiadome  jest  to,  że  aby  wybrać  odpowiedni  prezent  dla 
mamy,  trzeba  znać  jej upodobania,  a  to wcale nie  jest  takie 
trudne.  Jeśli włożymy odrobinę  starań, osiągniemy pożądany 
efekt, a mama zapamięta nasz prezent na długo.  

 

 



POMYSŁ NA DOBRY PREZENT DLA MAMY 
 
Na świecie było już wielu uczonych, badaczy. Odkryli 
wiele przydatnych w naszym życiu rzeczy, ale jak dotąd 
żaden z nich nie podjął się najczęstszego i 
najtrudniejszego problemu, którym jest właśnie… 
trafiony prezent. Jeśli znów brakuje Ci pomysłu na 
upominek, a wspomniany wyżej naukowcy nie pomogli, 
to przeczytaj nasz artykuł.  
  

 Najprostszą wersją prezentu będą z pewnością 
dobre czekoladki oraz kwiaty. Może to być 
piękny, duży bukiet lub pojedyncza roślinka. 
Liczy się przecież gest. Jeśli nie stać Cię na 
zakupy w kwiaciarni, poproś sąsiadkę lub inną 
znajomą osobę o użyczenie tulipana albo róży z 
ogródka. Myślę, że na pewno nie odmówi.  

   Przyjemność mamie sprawiłby też z pewnością 
wspólny wypad na miasto. Może to być nawet 
ciastko i herbata w kawiarni. Ważne, aby 
porozmawiać i spędzić miło razem czas. 

   Każda córka może mamę zabrać na wspólne 
zakupy. Myślę, że mimo różnicy wieku Wasze 
gusta chociaż w małym stopniu byłyby podobne. 
W końcu jesteście spokrewnione. W 
przypadku chłopaka sprawa jest nieco 
utrudniona, chyba, że jest on fanem zakupów. 
Kiedy jednak nie przepada za chodzeniem po 
sklepach, proponujemy wspólny wypad do kina. 
W repertuarze na pewno znaleźlibyście film, 
który odpowiadałby Wam obojgu. 

    Jeśli masz naprawdę dużo pieniędzy, to warto 
zainwestować je w karnet do salonu 
kosmetycznego. Przecież komu jak komu, ale 
mamie należy się chwila relaksu. Dzięki takiej 
wizycie poczuje się na pewno piękniejsza i 
młodsza.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólna i cudza własność                                                         
Kto z nas chciałby, żeby ktoś zniszczył mu rower, komputer, 
ubranie? Zapewne nikt. Zatem dlaczego nie chcąc, aby ktoś 
zniszczył naszą własność, niszczymy cudzą? Co więcej 
często nie szanujemy rzeczy, z których sami korzystamy, np. 
piszemy po ławkach szkolnych, ścianach. Jest to nic innego 
niż brak kultury osobistej!  

Komórka                                                                                                    
Dla niektórych przedmiot bez którego nie da się żyć. Trudno się zatem 
dziwić, że osoby te mają ją przy sobie bez względu na to gdzie się 
znajdują. Warto jednak pamiętać, iż w niektórych miejscach nie 
należy używać telefonów. Te miejsca to chociażby szkoła (podczas 
lekcji) i kościół. Oprócz miejsc są także sytuacje, w których używanie 
komórki jest po prostu niekulturalne, np. wspólny posiłek, spotkanie. 
W podobnych okolicznościach przejawem braku kultury jest oglądanie 
telewizji. 

Pani i pan                                                                          
Każdemu jest chyba znane stwierdzenie, że „dziewczyny 
mają pierwszeństwo”. I coś w tym jest. Przynajmniej jeśli 
patrzeć na to z uwzględnieniem kultury. Prawdziwy 
dżentelmen powinien wiedzieć, że kobietę należy 
przepuścić w drzwiach czy też zaproponować jej pomoc w 
niesieniu ciężkich pakunków. 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
 
                                          
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sukienka   
HOUSE, 
35.50zł 

Spódnica 
TOP SECRET, 
99.99zł 

Spódnica 
HOUSE, 
62.90zł 

Szorty 
HOUSE, 
89.90zł 

 

  

  

Informator 
 Jest coraz cieplej, warto pomyśleć o 

lżejszych ubraniach; 
 Już 26 maja Dzień Mamy – należy zastanowić 

się nad prezentami; 
 23 maja będziemy świętować – strój galowy; 
 Najwyższy czas wystawiać oceny – zbliża się 

czerwiec. 
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Koszula 
HOUSE, 
71.90zł 

Koszula 
HOUSE,  
62.90zł 

T-shirt 
HOUSE, 
53.90zł 

Szorty 
HOUSE, 
89.90zł 



 

 
 

Odpowiedzi do zagadek:: 
1. Ponieważ padło 5 różnych odpowiedzi, to tylko jedna z nich jest prawdziwa. Z 

tego wynika, że w pokoju jest jeden rycerz. 
2. Zamach stanu lub samobójstwo. 
3. Skoro jego żona to wdowa, to on jest nieboszczykiem. 
4. 1)116 lat,  

2)Ekwador,  
3)z owiec i koni,  
4) w listopadzie,  
5) z wiewiórki, 
6) od psów, 
7) Albert,  
8) szkarłatnego,  
9) z Nowej Zelandii,  
10) pomarańczowa, oczywiście. 

WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Przysparzasz swoim rodzicom wiele zmartwień. Nawet nie zdajesz sobie 
sprawy z tego, jak bardzo się o Ciebie troszczą. Jeśli się nie zmienisz, to Wasze 
relacje będą coraz gorsze. Szybko zaniknie między Wami ta magiczna więź. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Jesteś blisko ideału, ale możesz nad sobą popracować. Twoi rodzice na pewno 
często są z Ciebie dumni, lecz gdy będziesz więcej od siebie wymagać, to będą 
mogli powiedzieć, że osiągnęli rodzicielski sukces. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Twoi rodzice nie maja z Tobą żadnych problemów. Zastanów się jednak, czy 
nie jesteś posłuszny/a, aż za często. Czasami, aby 
być szczęśliwym, warto postawić na swoim! 
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Redakcja szkolnej gazetki życzy wszystkim Mamom: 

Spokoju i słońca, dni wolnych od trudu, 
wakacji bez końca i marzeń spełnionych, 

przyjaciół bez liku i pięknych dla Was pisanych 
wierszyków. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy! 
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