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Niech Wam się spełnią marzenia,  
niech słonko zawsze Wam świeci. 
Przyjmijcie te skromne życzenia,  

od kochających Was dzieci. 
Życzy redakcja szkolnej gazetki 
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Zalety bycia dzieckiem i dorosłym 
1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. W pozostałe dni roku większość 
z nas chce być traktowanych jak dorośli, ale wtedy każdy nie ma nic 
przeciwko powrotowi do dzieciństwa. Dla niektórych z nas może być to 
moment na podsumowanie wszystkich wad i zalet bycia dojrzałym. 
Czasami nie wiemy, co wybrać. Beztroskie dzieciństwo czy 
odpowiedzialną pełnoletniość? 
Zalety dziecka: 
- Nie musisz się martwić o pieniądze. Gdy wchodzisz do sklepu, możesz 
wybierać to co Ci wpadnie w oko. Dopiero później ewentualnie patrzysz 
na cenę. Otrzymujesz też kieszonkowe, a na święta, urodziny i inne ważne 
okazje Twój osobisty budżet wspierają na pewno dziadkowie. Nie musisz 
oszczędzać, a pieniądze, które zaoszczędziłeś/aś możesz wydać no co tylko 
chcesz. 
-Nawet jeśli coś narozrabiasz (np. wybijesz piłką sąsiadowi szybę, 
zniszczysz jakiś szkolny sprzęt sportowy), to oprócz reprymendy od 
nauczyciela, dyrektora, rodzica albo innego dorosłego, nie poniesiesz 
większych strat. Za wyrządzone szkody odpowiadają rodzice i to oni będą 
musieli zapłacić. 
-Masz wolny każdy weekend, 2 tygodnie zimą, 2 miesiące latem oraz wiele 
innych dni, w które przypadają święta. Możesz wtedy spać do południa i 
odpoczywać. Naprawdę wielu by tak chciało… ;) 
Zalety dorosłego: 
- Możesz chodzić na imprezy do kogo chcesz, gdzie chcesz i z kim chcesz. 
Nikt Cię nie pilnuje i nie mówi, o której godzinie masz wrócić. Jeśli nawet 
nie pojawisz się na noc w domu, nie musisz martwić się, że ktoś będzie Cię 
wypytywał o miejsce Twojego noclegu. 
- Masz możliwość zdania prawa jazdy i - kiedy już pomyślnie przebrniesz 
przez egzamin - sam możesz siadać za kierownicę pod warunkiem, że 
takową masz. To już zależy od stanu Twojego konta bankowego. 
Podsumowując, życie człowieka w każdym wieku może być piękne. 
Należy tylko cieszyć się z prostych, codziennych rzeczy, doceniać to co 
mamy, bo żadnego dnia w swoim życiu nie przeżyjemy drugi raz. 
Nie powrócimy do dzieciństwa, więc czasami może nie warto 
wypierać się swojego wieku. 
 

 
 



 

 

„Ada przez całą noc myślała o Tomku. Zastanawiała się 
dlaczego właściwie do niej przyszedł, a przede wszystkim co 
chciał jej powiedzieć… Bo wyraźnie chciał coś powiedzieć. 

Gdyby nie ten telefon od Lansa…!” 

Komórka Ady milczała. A ona siedziała przy biurku i po raz chyba 
pięćdziesiąty sprawdzała pocztę mailową. Nic… No trudno… Ada 
postanowiła zająć się czymś pożytecznym, zamiast bezczynnie 
siedzieć, myśląc o Tomku. Zaczęła przepisywać lekcje. Ale to niezbyt 
pomogło, bo teraz naszły ją inne myśli… Zastanawiało ją to, dlaczego 
Tośka przyniosła jej lekcje. Nie, no dało zrozumieć – wychowawczyni 
jej kazała. Ale dlaczego zaproponowała, że przyjdzie dzisiaj? 
                                                   *** 
Ada, przepisując notatkę z polskiego, usłyszała dzwonek do drzwi. 
Po chwili odezwała się Tośka:                                                                      
‐ Dzień dobry. Jest Ada?                                                                              
– Tak, jest. Proszę wejdźcie! – dał się słyszeć głos mamy.         
„Wejdźcie” – co to miało znaczyć? Przecież przyszła zapewne Tośka. 
Rozmyślenia Ady przerwało pukanie do drzwi pokoju.                          
– Proszę! – odpowiedziała dziewczyna, starając się, aby jej głos 
brzmiał jak najbardziej naturalnie. Do pokoju weszły koleżanki z 
klasy: Tośka, Emila i Sandra.                                                                                                                                   
– Cześć! – przywitały się prawie równo.                                                 

  –Cześć… ‐ odpowiedziała trochę nieśmiało Ada.  

  – Co u ciebie?                                                                                                
– Jak się czujesz?                                                                                           
– Kiedy wracasz?                                                                                      
Pytania padały tak szybko, że zmieszana dziewczyna nawet nie 
próbowała na nie odpowiedzieć.                                                               
– Dobra, stop! Zacznijmy od lekcji. – zaproponowała Tośka.                
– Tu masz niemiecki… To z biologii…                              



 
                                                  * * *      
Było około 18.00 kiedy koleżanki zdecydowały się pójść do domu. Wprawdzie 
namawiały jeszcze Adę na wypad „gdzieś na miasto”, ale dziewczyna 
odmówiła, tłumacząc, że musi przepisać lekcje i ma jeszcze parę rzeczy do 
zrobienia. Gdy tylko wyszły, odruchowo spojrzała na komórkę. Był! SMS od 
Tomka. A jednak napisał! Ada odczytała wiadomość, która brzmiała 
następująco: „hej co robisz? może przeszlibyśmy sie na spacer?” Ada 
zastanawiała się chwilę. Miała przecież przepisać lekcje. Ale… Odpisała: „hej 
właśnie miałam wyjść na dwór wiec czemu nie”. Odpowiedź uzyskała bardzo 
szybko. Umówieni byli na 19.00. 
                                                  * * *      
Tomek siedział na ławce w parku. Nerwowo zerkał na zegarek. 19.10… A co 
je3śli się rozmyśliła? Może wcale nie przyjdzie? Napisać do niej? Może 
zadzwonić? Albo wcale nie pokazywać, że tak mu zależy? Sam nie wiedział co 
robić. Znowu spojrzał na zegarek… piętnaście po… Chłopak miał właśnie iść do 
domu, gdy naprzeciwko niego stanęła Ada.                                                                                                                       
– Cześć. Przepraszam, wiem, że byliśmy umówieni na 19.00, ale… ‐ nie 
dokończyła.                                                                                                  
–Cześć! Nic nie szkodzi. Ważne, że przyszłaś – Tomkowi zależało na spotkaniu. 
To było widać.                                                                           
 – Może się przejdziemy? – zapytał.                                                           
 Ada skinęła głową i ruszyli w stronę alejki prowadzącej do fontanny.  
– Jak noga?                                                                                                                                             
– Nie jest źle…                                                                                                        
 ‐  Do szkoły wracasz jutro?                                                                           
– Nie… Od poniedziałku.                                                                             
 – No tak… Kto normalny opuszcza tydzień w szkole i wraca w piątek – 
skomentował Tomek, poczym zaczęli się śmiać. Doszli do fontanny. Usiedli na 
ławce. Tomek wyglądał na trochę zdenerwowanego.                                                                                        
–Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? – zwrócił się po chwili milczenia do Ady.                                                                                                            
– Pamiętam. – Chciałbym ci coś powiedzieć… Ada… ‐ wyglądał na coraz 
bardziej zdenerwowanego. Zapadło milczenie. – Chciałem spytać, czy… no 
czy… Czy myślisz, że mogłoby coś być między nami? – Tomek był zadowolony z 
siebie – wreszcie udało mu się to powiedzieć. Natomiast Ada siedziała, 
nerwowo zastanawiając się co ma mu odpowiedzieć. Powiedzieć, że tak? To 
jakoś dziwnie. Zresztą nie była pewna… Ale z drugiej strony powiedzieć, że nie 
też nie umiała…                                                                                                          ‐ 
Nic nie powiesz? Może chcesz to przemyśleć na spokojnie?                           
– Nie… Ja… ja już znam odpowiedź. ‐  delikatnie uśmiechnęła się do chłopaka. 
Ten uśmiech oznaczał jedno. Tomek wziął Adę za rękę. Siedzieli tak, oglądając 

zachód słońca…   



             Prognoza pogody 
Najbliższe sześć dni nie zapowiada się zbyt słonecznie. Najwyższa 
temperatura będzie w środę, reszta dni nie będzie za ciepła, więc 
radzę ubrać długie spodnie i ciepłe bluzy. Przelotne opady będą 
występować tylko w piątek, poniedziałek i wtorek. Po za tym 
pochmurno będzie przez wszystkie te dni.   
 

Piątek, 01.06.2012 

 
15 9 °C  
1004 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 10.8 mm 

Wiatr: 18 km/h  
 
Sobota, 02.06.2012 

 
13 6 °C  
1009 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 0.0 mm 

Wiatr: 20 km/h  
 

Niedziela, 03.06.2012 

 
16 5 °C  
1009 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 0.0 mm 

Wiatr: 12 km/h  
 
Poniedziałek, 04.06.2012 

 
14 7 °C  
1009 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 2.2 mm 

Wiatr: 7 km/h  
 

Wtorek, 05.06.2012 

 
15 9 °C  
1013 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 0.9 mm 

Wiatr: 9 km/h  
 
Środa, 06.06.2012 

 
18 7 °C  
1016 hPa  

Śnieg: 0.0 mm 
Deszcz: 0.0 mm 

Wiatr: 8 km/h  
 
 
 



Rzywa                                                            lendarz=cje 
 
Hasło:.................................................................................................... 
 
 

Sprzedawca wyjaśnia klientowi 
zasady zakupu towaru na raty: 
- Płaci pan z początku małą sumę, a 
potem nie płaci pan ani grosza przez 
pół roku. 
Klient: 
- To pan mnie zna? 

Zadano bokserom pytanie: "Czy 
boks jest szkodliwy dla zdrowia?" 
10% odpowiedziało twierdząco. 
Pozostałe 90% nie zrozumiało 
pytania. 
 

W Zjednoczonej Europie 
eurourzędnik pyta Kowalskiego: 
- Jesteście Europejczykiem? 
- Nie, jestem POLAKIEM! 
- Ale przecież urodziliście się na 
terenie Unii Europejskiej. 
- A czy jak kura urodzi się w 
chlewie to jest świnią? 

Profesor podczas wykładu wścieka 
się na spóźnialskich: 
- To nie są wykłady, to jest 
Wędrówka Ludów! 
W tym momencie, mocno 
spóźniony wpada na sale 
czarnoskóry student. Prof. wydaje 
się, ze wybuchnie, ale w końcu 
uspakaja się ze słowami: 
- Panu wybaczam, pan z daleka... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
                                      

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

WYNIKI ZAGADEK 
NA KOŃCU 
GAZETKI 

ZAGADKA 1 

Istnieje wiele liczb (oznaczmy dowolną z 
nich jako X), które charakteryzują się 
następującymi właściwościami: 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 2 
daje 1 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 3 
daje 2 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 4 
daje 3 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 5 
daje 4 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 6 
daje 5 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 7 
daje 6 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 8 
daje 7 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 9 
daje 8 

 Reszta z dzielenia liczby X przez 
10 daje 9 

Znajdź najmniejszą liczbę X, spełniającą 
te założenia. 

ZAGADKA 2 
Na przyjęcie zaproszono gości, 
którzy się wcześniej nie znali. 
Każdy z nich podał rękę 
drugiemu, i żaden z nich nie 
podawał ręki dwa razy tej samej 
osobie. Łącznie było 66 
uściśnięć dłoni. Ile osób 
przyszło na przyjęcie? 

ZAGADKA 3 

Z miasta A odchodzą dwa 
pociągi dziennie do miasta B. Z 
miasta B odchodzą dwa pociągi 
dziennie do miasta A. Podróż 
trwa dokładnie trzy dni. Pociągi 
z obu miast odchodzą o tej 
samej godzinie. 

Jeśli jedziesz z miasta A do 
miasta B, ile pociągów jadących 
do miasta A z miasta B 
spotkasz po drodze? 



 
 

             Jak spędzasz wakacje? 
        1. Najbardziej szaloną rzeczą, jaką w życiu zrobiłaś, było: 
a. Przejechanie rowerem na czerwonym świetle – wieczorem, 
kiedy droga była pusta. 
b. Kąpiel nago w jeziorze. 
c. Nocne nurkowanie w jaskini w podczas pełni księżyca. 
        2. Do kina najchętniej chodzisz na: 
a. Dobre kino obyczajowe. 
b. Kino europejskie – offowe. 
c. Thrillery i filmy sensacyjne . 
         3. Gubisz się w centrum Hongkongu, co robisz? 
a. Wściekasz się, płaczesz, wpadasz w histerię, szukasz polskiej 
ambasady. 
b. Idziesz do najbliższego parku i zaczynasz medytować, żeby się 
trochę uspokoić i wyciszyć. 
c. Cieszysz się jak dziecko – zawsze marzyłaś o tym, żeby sama 
zwiedzić Hongkong. 
         4. Trzy rzeczy, które zabrałabyś ze sobą na bezludną wyspę: 
a. Krem do twarzy, lusterko i grzebień. 
b. Książkę, nic więcej do szczęścia ci nie potrzeba. 
c. Kompas, buty trekkingowi, procę. 
         5. Jak długo i w co pakujesz się na wyjazd? 
a. Wybieranie ubrań i prasowanie zaczynasz tydzień przed. 
b. Dwa dni przed wyjazdem. 
c. Kilka godzin przed. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 



Wakacje to dla młodych ludzi czas zabawy i nowych wrażeń. Nie 
zawsze jednak zdobywanie nowych doświadczeń kończy się 
szczęśliwie. Jak mówi Małgorzata Gołaszewska z Komendy 
Głównej Policji dzieci i młodzież narażone są na liczne 

niebezpieczeństwa. 

W wakacje wielu młodych ludzi po raz pierwszy sięga po alkohol czy 
narkotyki. Młody człowiek pod wpływem alkoholu jest bardziej 
skłonny do ryzykownych zachowań. Łatwiej mu stać się zarówno 
ofiarą, jak i sprawcą przestępstwa. Wakacje to również czas 
wzmożonej aktywności dealerów narkotykowych. Tymczasem nie 
ma bezpiecznych narkotyków, takich które nie uzależniają. 

Małgorzata Gołaszewska przestrzega też przed tak zwanymi 
"tabletkami gwałtu". Radzi, by kupując w kawiarni czy pubie jakiś 
napój, nie spuszczać go z oczu. Tabletki gwałtu to substancja bez 
smaku i zapachu. Po nich zaś zrobimy wszystko czego chce ten, kto 
tę substancję wsypał.  

Psycholog Lucyna Kicińska radzi, by rodzice nie bali się rozmów z 
dziećmi o trudnych tematach. Rozmawiali ze swoimi pociechami o 
niebezpieczeństwach związanych z używkami czy innymi 
zasadzkami, które początkowo wydają się być zupełnie niegroźne. 
Rozmowa w ciepłej, pełnej zrozumienia atmosferze, uważne 
wysłuchanie dziecka i nie ocenianie go, to najlepszy sposób na 
uchronienie dzieci przed licznymi niebezpieczeństwami  

Lucyna Kicińska zwraca też uwagę na wakacyjne ucieczki z domu. 
Dzieci uciekają często dlatego, że nie znajdują zrozumienia i miłości 
u rodziców. Takie ucieczki mogą też doprowadzić do wczesnej, 
okaleczającej psychikę dziecka inicjacji seksualnej. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Koniec gimnazjum! Zapewne nieraz marzyliście, żeby to 
wreszcie usłyszeć. Mamy jednak nadzieję, iż przez te 

trzy lata spędzone w naszej szkole spotkały Was także 
dobre chwile. Chcemy, abyście głównie je pamiętali. My 

też postaramy się, żeby w naszej pamięci pozostały dobre 
wspomnienia. Będzie nam Was bardzo brakowało. Nie 

chcemy jednak, aby to pożegnanie było smutne. Życzymy 
więc Wam wielu sukcesów w nowych szkołach. 

Obiecujemy, że postaramy się Was godnie zastąpić i 
mamy nadzieję, iż jeszcze się spotkamy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
          
                                          
   
                  
 
 
 
                                                               
                                                   HOUSE 62,90 
 
 
                TOP SECRET 79,99 
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RESERVED 69,99 
 
 
 
                                          
                                           
                                                      TOP SECRET 39,99                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOUSE 35,90                        
                                                                           



 

 
 

         Odpowiedzi do zagadek:: 

1) Ta liczba to 2519. Należy znaleźć NWW (najmniejszą wspólną 
wielokrotność) liczb 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 i odjąć od niej jeden. 

2) 12 osób 
3) Spotkasz dokładnie trzynaście pociągów. Gdy wyjeżdżasz z miasta A, na 

trasie znajduje się już sześć pociągów, które wyruszyły do miasta A z 
miasta B. Podczas Twojej trzydniowej podróży siedem nowych 
pociągów wyrusza w drogę. W ten sposób na Twojej drodze znajduje się 
trzynaście pociągów. 

    WYNIKI TESTU: 
     Więcej odpowiedzi „a”: 
      Na wakacje jeździsz rzadko, ale kiedy decydujesz się na urlop, lubisz pławić                 
się w luksusie.  
     Więcej odpowiedzi „b”: 
     Wolność, naturę i świeże powietrze przedkładasz nad wygodę i luksus. W       
trakcie wakacji, podobnie jak w życiu, jesteś dobrze zorganizowany/-a i starasz   
się zachować spokój.  
     Więcej odpowiedzi „c”: 
    Nie dla Ciebie luksusowe hotele czy leżenie plackiem na plaży. Tobie raczej  
marzy się wyjazd na wspinaczkę w Himalaje lub ekscytująca przeprawa przez 
puszczę. Jesteś typem szalonej osoby. 
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