
 

WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi „a”: 
Gratulacje! Nie masz uzależnienia od słynnego portalu. Wiesz, że są rzeczy 
ważniejsze od Internetu. Zamiast siedzieć bezustannie w wirtualnym świecie 
wolisz ten prawdziwy, a facebook to dla ciebie tylko dodatek. Tak trzymaj! 
Więcej odpowiedzi „b”: 
Nie jest jeszcze tak źle, jednak dobrze też nie jest. Spędzasz trochę za dużo czasu 
na facebook’u. Spróbuj trochę zmniejszyć swoje „dawki” facebook’a i zająć się 
czymś w rl, może to być jakieś hobby. 
Więcej odpowiedzi „c”: 
Powoli zatracasz się w wirtualnej rzeczywistości. Stań na nogi, Internet to nie 
wszystko! Warto zająć się ważniejszymi sprawami zanim będzie za późno! 
 
WYNIKI ZAGADEK: 
1.Równego sobie. Ta i tylko ta odpowiedź jest dobra. 
2.Rozwiązanie jest proste. Dać kluczyki swojemu przyjacielowi z prośbą, by 
zabrał staruszkę jak najszybciej do szpitala. Sam zaś zostałbym na przystanku i 
wspólnie z kobietą z mych marzeń zaczekałbym na autobus... 
3.  Diecezja, Zupa, Ironia i Śruba z pierwszych liter powstanie Dziś  a jeśli przed 
dziś jest czwartek to dziś jest piątek a za dwa dni będzie Niedziela. 
Odp.: za dwa dni będzie Niedziela. 
4.Wychodzisz z samochodu, schodzisz z karuzeli i ustępujesz miejsca komuś 
młodszemu. ;‐) 
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Z okazji Waszego święta - my, dziewczyny, życzymy 
każdemu chłopakowi: 

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 
- Ciastek - tylko tych najsłodszych, 

- Samochodów - tylko tych najszybszych, 
- Przygód - tylko tych najciekawszych, 

- Zabaw - tylko najweselszych. 
Życzy redakcja szkolnej gazetki 
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Nadchodzą zimniejsze dni… Czas zaopatrzyć się w 
cieplejsze bluzy czy bluzki.:) 
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      IInnffoorrmmaattoorr::  
 Nadchodzi jesień, powinniśmy zadbać o 

swoje zdrowie. 
 Nasza szkoła, prowadzi zbiórkę 

zużytych baterii. Można je wrzucać do 2 
pojemników: w holu wejściowym oraz w 
sali nr 37. 

 Już wkrótce 30 września (Dzień 
Chłopaka). 

  

  



 

 

AKCJA „KUPON” 

W następnym numerze wielki debiut! Rozpoczynamy 
wspólnie z Samorządem Uczniowskim akcję pod hasłem 
„KUPON”. Będzie polegała ona na tym, że uczniowie, którzy 
kupią gazetkę szkolną ze szczęśliwym losem, zostaną zwolnieni z 
odpowiedzi w danym dniu. Należy tylko mieć przy sobie 
odpowiedni numer „W szkole i poza szkołą”. Niestety nie 
wszystkie kupony zwalniają z odpowiedzi! Regulamin 
„szczęśliwego” kuponu zostanie zamieszczony na ściennej gazetce 
Samorządu Uczniowskiego. 

 

Redakcja 

 

AKCJA PODZIEL SIĘ SWOIM TALENTEM 

Wszystkich uczniów gimnazjum zapraszamy do dzielenia 
się swoim talentem na łamach naszej gazetki. Zostanie utworzona 
rubryka, w której będziemy publikować Wasze wiersze lub krótkie 
formy prozatorskie. Jeśli więc masz odwagę i talent, zapraszamy 
do zmierzenia się z muzą Kaliope! 

  

Redakcja 

 
 
 

 

 
S.Z.: Trudno powiedzieć. To zależy od uczniów. Jeśli klasa jest 

wesoła, to żartuję. 
 
R.: Jaka była Pana najgorsza ocena w szkole? 
 
S.Z.: Dwójka. Z rosyjskiego. 
 
R.: Jaki przedmiot był Pana słabą stroną? 
 
S.Z.: Plastyka. Nigdy nie czułem w sobie zdolności artystycznych. 

Chociaż może to wynikało z innych przyczyn… Może nauczyciele 
źle uczyli… 

 
R.: Jakie było Pana najśmieszniejsze wydarzenie z dzieciństwa? 
 
S.Z.: Trudno powiedzieć… Śmiesznych wydarzeń było kilka… Ale 

które było najśmieszniejsze, nie wiem… 
 
R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą szkolną miłość? 
 
S.Z.: Pamiętam. Nawet z przedszkola. Potem była kolejna w 

podstawówce… W szkole średniej… Na studiach… 
 
R.: Jeżeli mógłby Pan cofnąć czas, to kim by Pan został? 
 
S.Z.: Kim bym został? Trudne pytanie… Gdybym wtedy wiedział tyle, 

co wiem teraz o zawodzie nauczyciela, to wybrałbym inny… Nie 
to, że nie lubię tego zawodu. Gdybym go nie lubił, to nie 
pracowałbym w nim tyle lat. Jakbym miał wybierać drugi raz, to 
może zostałbym elektrykiem… Może wyjechałbym z Polski. 

 
R.: Co według Pana jest najlepsze w pracy nauczyciela? 
 
S.Z.: Co jest najlepsze? Uczniowie, którzy chcą się uczyć. 
 
R.: Co jest najgorsze? 
S.Z.: Moim zdaniem obowiązek (przymus) szkolny. Uważam, że jeśli 

ktoś nie chce się uczyć, to niech się nie uczy. Dobrze byłoby 
zrobić, że tak powiem, specjalizacje po podstawówce. Do 
gimnazjum powinni iść ci, którzy chcą zdobywać wiedzę. Reszta- 
szkolić się do zawodu. 



„Oprócz matematyki lubiłem fizykę i historię. 

Historię lubię do dziś.” 

Redaktor: Jak długo pracuje Pan jako nauczyciel? 

Stanisław Zych: Ho, ho, ho i jeszcze dłużej (śmiech). 
Ale nie jest to moja pierwsza praca. 

R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą lekcję? 

S.Z.: Tylko trochę... Tak przez mgłę… Ale pamiętam, że 
klasa liczyła 30 osób. 

R.: Jak się wtedy Pan czuł? 

S.Z.: Czułem się normalnie. Tak, jak czuję się na 
lekcjach teraz. Tylko młodzież była lepsza. Weszło 
się do klasy i… była cisza. Podawałem temat i 
robiliśmy ćwiczenia. Zupełnie inna atmosfera niż 
teraz. 

R.: Czy zawsze był Pan dobry z matematyki? 

S.Z.: Chyba tak. 

R.: Lubił Pan ten przedmiot? 

S.Z.: Tak, ale lubiłem jeszcze fizykę i historię. Z resztą 
historię lubię nadal. 

R.: Jaki jest Pana sposób na uczniów? 

S.Z.: Trudne pytanie… Do każdego ucznia trzeba 
podchodzić indywidualnie. Są uczniowie, którzy nie 
chcą się uczyć. Na takich nie ma sposobów. 

R.: Czy często żartuje Pan na lekcjach? 

          Inaczej nie znaczy lepiej 
Matma. Lekcja z Żebrowskim-wiadomo, nuda. 

Kaja zerknęła na zegarek. 4 minuty – trzeba 
wytrzymać. Odchyliła lekko torbę 
i porozumiewawczo spojrzała na Blankę. Koleżanka  
kiwnęła głową, następnie zamknęła zeszyt. Zadzwonił 
dzwonek. 

– To co? Idziemy? – rzuciła Kaja.                                                   
– Gdzie? – spytała Julka.                                                                 
– Nie udawaj głupiej.                                                                       
– Znowu papierosy? – z pretensją zapytała Olka.                           
– A co innego? Wolisz nosić piwo? – Kaja była już 
naprawdę wkurzona.                                                                        
– Ciszej! – rzuciła Blanka. – Idziemy? Zaraz koniec 
przerwy. – Ja idę. A reszta jak chce. – Kaja krytycznie 
spojrzała na Julkę i Olkę.                                                                 
Dziewczyny popatrzyły na siebie i zdecydowały, że 
lepiej będzie pójść. Na wszelki wypadek trzymały się 
jednak z tyłu. 

‐ To jak? Spotykamy się o 18? U mnie? – Kaja 
zatrzymała się już przed domem i rozmawiała z 
Blanką o planach na popołudnie. – No tak… Dobra 
idę, bo zaraz się będą w domu o wszystko czepiać. Na 
razie.                                                                                                     
– Na …                                                                                                        
‐ Gdzie ty byłaś? Prosiłam cię, żebyś wróciła 
wcześniej! – mama Kai stała na balkonie z płaczącym  



Bartusiem. 
– W szkole byłam. A że Żebrowski kazał całej klasie zostać, 
to  
już nie moja wina – Kaja nie przejmowała się zbytnio 
wyrzutami matki. – Nie ważne. Chodź tu. Nie widzisz, że to 
dziecko nie da mi nic zrobić?                                                                                                                             
- No idę… - Kaja niechętnie ruszyła w stronę domu. 
- Hej! Masz chwilę, żeby pogadać? – spytała Olka.                                     
– Jasne – odparła Julka.                                                                       
– Blanka pisała, czy idziemy do Kai?                                                                
- No więc co robimy?                                                                                       
- Nie za bardzo mam ochotę iść… A ty?                                                      
- Ja też… Wkurzyły mnie, z tymi papierosami.                                              
– One najchętniej tylko by paliły.                                                         
– No…                                                                                                            
- Dobra. Muszę kończyć. Pa. – Olka, nie czekając na 
odpowiedź, rozłączyła się. Do pokoju weszła Anita.                                                         
– No, co tam w szkole? – spytała.                                                                    
– Nic nowego… Blanka i Kaja znowu paliły…                                              
- A co, ty nie?                                                                                                
- Na szczęście jakoś udało mi się wymigać…                                                
- Słucham?! – Anita spojrzała na siostrę zdziwiona. – Olka, 
teraz wszyscy palą!                                                                                          
- To nie znaczy, że ja też!                                                                               
- Chcesz mieć kumpli? To musisz! Dziewczyno, zrozum to, że 
inaczej się nie da! – Anita wyszła z pokoju, trzaskając 
drzwiami. Olkę zamurowało. Do końca dnia myślała tylko o 
tym. Miała mieszane uczucia. Z jednej strony nie chciała 
palić, ale z drugiej… Przecież nawet Anita powiedziała, że 
papierosy są na porządku dziennym. 

 
 
 
 
 

             

Czy jesteś uzależniony od 
facebook’a? 

 
1. Co robisz zaraz po powrocie ze szkoły? 

a. idę pograć w piłkę 
b. jem obiad 
c. wchodzę na fb 

2. Ile czasu średnio siedzisz na fb? 
a. 0,5 – 1 godzinę dziennie 
b. Ok. 2-3 godziny dziennie 
c. Ponad 3 godziny dziennie 

3. Po co wchodzisz na fb? 
a. popisać z kimś 
b. zobaczyć czy moja znajoma rzeczywiście jest z 

kimś w związku jak wspomniał mój kolega 
c. zobaczyć co nowego 

4. Czy codziennie siedzisz na fb? 
a. raz na jakiś czas, czasami zdarza się codziennie 
b. raz codziennie, raz co kilka dni 
c. codziennie 

5. Jeżeli miałbyś/miałąbyś wybierać pomiędzy fb a 
spędzeniem dnia z przyjaciółmi… 

a. spędzenie czasu z przyjaciółmi 
b. zależy czy miałbym/miałabym ochotę na 

spotkanie 
c. facebook, dowiem się czegoś nowego o swoich 

znajomych i mogę popisać tutaj z przyjaciółmi, 
więc nie potrzebny nam rl 

 
WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 



      
 
 
 

1. Co to jest? : 

 Zwykły człowiek ma go na 
codzień,  

 Papież rzadko kiedy  

 a Pan Bóg w ogóle???? 

 

Odpowiedzi do zagadek na końcu gazetki 

                                

2.Jedziesz samotnie samochodem nocą w burzy. Mijasz przystanek 
autobusowy i widzisz troje ludzi oczekujących na autobus: 
1. Staruszkę, która wygląda, jakby właśnie umierała,  
2. Twojego dobrego przyjaciela, który kiedyś uratował Ci życie,  
3. Cudowną kobietę (lub faceta), dokładnie taką o jakiej zawsze 
marzyłeś.  
Jak rozwiążesz sytuację, zakładając, że masz tylko jedno wolne 
miejsce w samochodzie (powiedzmy, że jedziesz małym kabrioletem)?

3.Jeśli po diecezji jest zupa, po zupie ironia, a po ironi śruba a 
wczoraj był czwartek. ta jaki dzień tygodnia bedzie za 2 dni??? 

4.Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i utrzymujesz stałą 
prędkość. Po twojej lewej stronie jest przepaść, a po prawej jedzie wóz 
strażacki i utrzymuje tą samą prędkość co ty. Przed tobą biegnie 
wielka świnia, większa niż twój samochód, a za tobą leci helikopter 
tuż nad ziemią. Jak  i świnia, jak i helikopter utrzymują tą samą 
prędkość co ty. Co robisz? 

Czy warto mieć przyjaciela? 
 
Przyjaciel to osoba bardzo bliska, którą można nazwać 

nawet członkiem rodziny. Potrafi on  zrozumieć nas i nasze 
problemy. Pomaga zawsze, kiedy tego potrzebujemy. Mając 
przyjaciela, nie musimy obawiać się samotności, ponieważ w 
każdej chwili możemy do niego zadzwonić lub się z nim 
spotkać i porozmawiać. Jest to też osoba, której mówimy to, 
co tak naprawdę myślimy, z którą możemy być szczerzy do 
bólu. 
Wszystko to świadczy więc o tym, że naprawdę warto mieć 
przyjaciela. Aby Was do tego jeszcze bardziej przekonać, 
przedstawiam poniżej opinie na ten temat Waszych 
rówieśników, którzy znaleźli już swego powiernika. 
Zobaczcie, co oni myślą o przyjacielu. 
 

Przyjaciel to jedna z najważniejszych osób w naszym 
otoczeniu. Daje on poczucie wspólnoty, jest oparciem, niesie 
radość i szczęście, ale też smutek i łzy. To osoba, przy której 
mamy odwagę być sobą, z którą razem się wygłupiamy i 
rozmawiamy o rzeczach, o których nikomu innemu byśmy nie 
powiedzieli. Przyjaciel to człowiek, który wie o nas wszystko 
i akceptuje nas takich, jakimi jesteśmy. 
 

Człowiek aby być szczęśliwym potrzebuje innych ludzi. 
Przyjaźń jest po miłości najważniejszym uczuciem. Zaraz po 
rodzinie najważniejsi się przyjaciele, na których zawsze 
możemy liczyć. Wiemy, że nas wysłuchają, w trudnych 
sytuacjach znajdą wyjście, pomogą rozwiązać największy 
problem. Czujemy się przy nich bezpiecznie. Sprawiają, że 
życie jest łatwiejsze, ponieważ razem z nami dźwigają nasze 
troski i problemy. 
 



 

                                                                                         

  

                                                                    

Cko             +ń+                   oinka              +             t=k 

Hasło:……………………………………………………………… 

 

Spotykają się dwie blondynki, pierwsza wyciąga 
torebkę z cukierkami i mówi:  
- Chcesz krówkę?  
- Dziękuję, jestem wegetarianką. 

 

Jeden facet mówi do drugiego:  
- W zeszłym tygodniu obciąłem ogon mojemu psu, bo 
moja teściowa przyjeżdża.  
- Tak? Ale nie widzę związku.  
- Zrozum, nie chcę, żeby sobie pomyślała że ktoś się 
cieszy z jej wizyty. 
  

 

Przybiega Jasio na stację benzynową i krzyczy:  
- Poproszę 10 litrów benzyny, ale szybko!  
- A co pali się?  
- Tak, moja szkoła, ale tak, jakby przygasa. 

 

 

 

 



 

                                                                                         

  

                                                                    

Cko             +ń+                   oinka              +             t=k 

Hasło:……………………………………………………………… 

 

Spotykają się dwie blondynki, pierwsza wyciąga 
torebkę z cukierkami i mówi:  
- Chcesz krówkę?  
- Dziękuję, jestem wegetarianką. 

 

Jeden facet mówi do drugiego:  
- W zeszłym tygodniu obciąłem ogon mojemu psu, bo 
moja teściowa przyjeżdża.  
- Tak? Ale nie widzę związku.  
- Zrozum, nie chcę, żeby sobie pomyślała że ktoś się 
cieszy z jej wizyty. 
  

 

Przybiega Jasio na stację benzynową i krzyczy:  
- Poproszę 10 litrów benzyny, ale szybko!  
- A co pali się?  
- Tak, moja szkoła, ale tak, jakby przygasa. 

 

 

 

 



      
 
 
 

1. Co to jest? : 

 Zwykły człowiek ma go na 
codzień,  

 Papież rzadko kiedy  

 a Pan Bóg w ogóle???? 

 

Odpowiedzi do zagadek na końcu gazetki 

                                

2.Jedziesz samotnie samochodem nocą w burzy. Mijasz przystanek 
autobusowy i widzisz troje ludzi oczekujących na autobus: 
1. Staruszkę, która wygląda, jakby właśnie umierała,  
2. Twojego dobrego przyjaciela, który kiedyś uratował Ci życie,  
3. Cudowną kobietę (lub faceta), dokładnie taką o jakiej zawsze 
marzyłeś.  
Jak rozwiążesz sytuację, zakładając, że masz tylko jedno wolne 
miejsce w samochodzie (powiedzmy, że jedziesz małym kabrioletem)?

3.Jeśli po diecezji jest zupa, po zupie ironia, a po ironi śruba a 
wczoraj był czwartek. ta jaki dzień tygodnia bedzie za 2 dni??? 

4.Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem i utrzymujesz stałą 
prędkość. Po twojej lewej stronie jest przepaść, a po prawej jedzie wóz 
strażacki i utrzymuje tą samą prędkość co ty. Przed tobą biegnie 
wielka świnia, większa niż twój samochód, a za tobą leci helikopter 
tuż nad ziemią. Jak  i świnia, jak i helikopter utrzymują tą samą 
prędkość co ty. Co robisz? 

Czy warto mieć przyjaciela? 
 
Przyjaciel to osoba bardzo bliska, którą można nazwać 

nawet członkiem rodziny. Potrafi on  zrozumieć nas i nasze 
problemy. Pomaga zawsze, kiedy tego potrzebujemy. Mając 
przyjaciela, nie musimy obawiać się samotności, ponieważ w 
każdej chwili możemy do niego zadzwonić lub się z nim 
spotkać i porozmawiać. Jest to też osoba, której mówimy to, 
co tak naprawdę myślimy, z którą możemy być szczerzy do 
bólu. 
Wszystko to świadczy więc o tym, że naprawdę warto mieć 
przyjaciela. Aby Was do tego jeszcze bardziej przekonać, 
przedstawiam poniżej opinie na ten temat Waszych 
rówieśników, którzy znaleźli już swego powiernika. 
Zobaczcie, co oni myślą o przyjacielu. 
 

Przyjaciel to jedna z najważniejszych osób w naszym 
otoczeniu. Daje on poczucie wspólnoty, jest oparciem, niesie 
radość i szczęście, ale też smutek i łzy. To osoba, przy której 
mamy odwagę być sobą, z którą razem się wygłupiamy i 
rozmawiamy o rzeczach, o których nikomu innemu byśmy nie 
powiedzieli. Przyjaciel to człowiek, który wie o nas wszystko 
i akceptuje nas takich, jakimi jesteśmy. 
 

Człowiek aby być szczęśliwym potrzebuje innych ludzi. 
Przyjaźń jest po miłości najważniejszym uczuciem. Zaraz po 
rodzinie najważniejsi się przyjaciele, na których zawsze 
możemy liczyć. Wiemy, że nas wysłuchają, w trudnych 
sytuacjach znajdą wyjście, pomogą rozwiązać największy 
problem. Czujemy się przy nich bezpiecznie. Sprawiają, że 
życie jest łatwiejsze, ponieważ razem z nami dźwigają nasze 
troski i problemy. 
 



Bartusiem. 
– W szkole byłam. A że Żebrowski kazał całej klasie zostać, 
to  
już nie moja wina – Kaja nie przejmowała się zbytnio 
wyrzutami matki. – Nie ważne. Chodź tu. Nie widzisz, że to 
dziecko nie da mi nic zrobić?                                                                                                                             
- No idę… - Kaja niechętnie ruszyła w stronę domu. 
- Hej! Masz chwilę, żeby pogadać? – spytała Olka.                                     
– Jasne – odparła Julka.                                                                       
– Blanka pisała, czy idziemy do Kai?                                                                
- No więc co robimy?                                                                                       
- Nie za bardzo mam ochotę iść… A ty?                                                      
- Ja też… Wkurzyły mnie, z tymi papierosami.                                              
– One najchętniej tylko by paliły.                                                         
– No…                                                                                                            
- Dobra. Muszę kończyć. Pa. – Olka, nie czekając na 
odpowiedź, rozłączyła się. Do pokoju weszła Anita.                                                         
– No, co tam w szkole? – spytała.                                                                    
– Nic nowego… Blanka i Kaja znowu paliły…                                              
- A co, ty nie?                                                                                                
- Na szczęście jakoś udało mi się wymigać…                                                
- Słucham?! – Anita spojrzała na siostrę zdziwiona. – Olka, 
teraz wszyscy palą!                                                                                          
- To nie znaczy, że ja też!                                                                               
- Chcesz mieć kumpli? To musisz! Dziewczyno, zrozum to, że 
inaczej się nie da! – Anita wyszła z pokoju, trzaskając 
drzwiami. Olkę zamurowało. Do końca dnia myślała tylko o 
tym. Miała mieszane uczucia. Z jednej strony nie chciała 
palić, ale z drugiej… Przecież nawet Anita powiedziała, że 
papierosy są na porządku dziennym. 

 
 
 
 
 

             

Czy jesteś uzależniony od 
facebook’a? 

 
1. Co robisz zaraz po powrocie ze szkoły? 

a. idę pograć w piłkę 
b. jem obiad 
c. wchodzę na fb 

2. Ile czasu średnio siedzisz na fb? 
a. 0,5 – 1 godzinę dziennie 
b. Ok. 2-3 godziny dziennie 
c. Ponad 3 godziny dziennie 

3. Po co wchodzisz na fb? 
a. popisać z kimś 
b. zobaczyć czy moja znajoma rzeczywiście jest z 

kimś w związku jak wspomniał mój kolega 
c. zobaczyć co nowego 

4. Czy codziennie siedzisz na fb? 
a. raz na jakiś czas, czasami zdarza się codziennie 
b. raz codziennie, raz co kilka dni 
c. codziennie 

5. Jeżeli miałbyś/miałąbyś wybierać pomiędzy fb a 
spędzeniem dnia z przyjaciółmi… 

a. spędzenie czasu z przyjaciółmi 
b. zależy czy miałbym/miałabym ochotę na 

spotkanie 
c. facebook, dowiem się czegoś nowego o swoich 

znajomych i mogę popisać tutaj z przyjaciółmi, 
więc nie potrzebny nam rl 

 
WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 



„Oprócz matematyki lubiłem fizykę i historię. 

Historię lubię do dziś.” 

Redaktor: Jak długo pracuje Pan jako nauczyciel? 

Stanisław Zych: Ho, ho, ho i jeszcze dłużej (śmiech). 
Ale nie jest to moja pierwsza praca. 

R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą lekcję? 

S.Z.: Tylko trochę... Tak przez mgłę… Ale pamiętam, że 
klasa liczyła 30 osób. 

R.: Jak się wtedy Pan czuł? 

S.Z.: Czułem się normalnie. Tak, jak czuję się na 
lekcjach teraz. Tylko młodzież była lepsza. Weszło 
się do klasy i… była cisza. Podawałem temat i 
robiliśmy ćwiczenia. Zupełnie inna atmosfera niż 
teraz. 

R.: Czy zawsze był Pan dobry z matematyki? 

S.Z.: Chyba tak. 

R.: Lubił Pan ten przedmiot? 

S.Z.: Tak, ale lubiłem jeszcze fizykę i historię. Z resztą 
historię lubię nadal. 

R.: Jaki jest Pana sposób na uczniów? 

S.Z.: Trudne pytanie… Do każdego ucznia trzeba 
podchodzić indywidualnie. Są uczniowie, którzy nie 
chcą się uczyć. Na takich nie ma sposobów. 

R.: Czy często żartuje Pan na lekcjach? 

          Inaczej nie znaczy lepiej 
Matma. Lekcja z Żebrowskim-wiadomo, nuda. 

Kaja zerknęła na zegarek. 4 minuty – trzeba 
wytrzymać. Odchyliła lekko torbę 
i porozumiewawczo spojrzała na Blankę. Koleżanka  
kiwnęła głową, następnie zamknęła zeszyt. Zadzwonił 
dzwonek. 

– To co? Idziemy? – rzuciła Kaja.                                                   
– Gdzie? – spytała Julka.                                                                 
– Nie udawaj głupiej.                                                                       
– Znowu papierosy? – z pretensją zapytała Olka.                           
– A co innego? Wolisz nosić piwo? – Kaja była już 
naprawdę wkurzona.                                                                        
– Ciszej! – rzuciła Blanka. – Idziemy? Zaraz koniec 
przerwy. – Ja idę. A reszta jak chce. – Kaja krytycznie 
spojrzała na Julkę i Olkę.                                                                 
Dziewczyny popatrzyły na siebie i zdecydowały, że 
lepiej będzie pójść. Na wszelki wypadek trzymały się 
jednak z tyłu. 

‐ To jak? Spotykamy się o 18? U mnie? – Kaja 
zatrzymała się już przed domem i rozmawiała z 
Blanką o planach na popołudnie. – No tak… Dobra 
idę, bo zaraz się będą w domu o wszystko czepiać. Na 
razie.                                                                                                     
– Na …                                                                                                        
‐ Gdzie ty byłaś? Prosiłam cię, żebyś wróciła 
wcześniej! – mama Kai stała na balkonie z płaczącym  



 

 

AKCJA „KUPON” 

W następnym numerze wielki debiut! Rozpoczynamy 
wspólnie z Samorządem Uczniowskim akcję pod hasłem 
„KUPON”. Będzie polegała ona na tym, że uczniowie, którzy 
kupią gazetkę szkolną ze szczęśliwym losem, zostaną zwolnieni z 
odpowiedzi w danym dniu. Należy tylko mieć przy sobie 
odpowiedni numer „W szkole i poza szkołą”. Niestety nie 
wszystkie kupony zwalniają z odpowiedzi! Regulamin 
„szczęśliwego” kuponu zostanie zamieszczony na ściennej gazetce 
Samorządu Uczniowskiego. 

 

Redakcja 

 

AKCJA PODZIEL SIĘ SWOIM TALENTEM 

Wszystkich uczniów gimnazjum zapraszamy do dzielenia 
się swoim talentem na łamach naszej gazetki. Zostanie utworzona 
rubryka, w której będziemy publikować Wasze wiersze lub krótkie 
formy prozatorskie. Jeśli więc masz odwagę i talent, zapraszamy 
do zmierzenia się z muzą Kaliope! 

  

Redakcja 

 
 
 

 

 
S.Z.: Trudno powiedzieć. To zależy od uczniów. Jeśli klasa jest 

wesoła, to żartuję. 
 
R.: Jaka była Pana najgorsza ocena w szkole? 
 
S.Z.: Dwójka. Z rosyjskiego. 
 
R.: Jaki przedmiot był Pana słabą stroną? 
 
S.Z.: Plastyka. Nigdy nie czułem w sobie zdolności artystycznych. 

Chociaż może to wynikało z innych przyczyn… Może nauczyciele 
źle uczyli… 

 
R.: Jakie było Pana najśmieszniejsze wydarzenie z dzieciństwa? 
 
S.Z.: Trudno powiedzieć… Śmiesznych wydarzeń było kilka… Ale 

które było najśmieszniejsze, nie wiem… 
 
R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą szkolną miłość? 
 
S.Z.: Pamiętam. Nawet z przedszkola. Potem była kolejna w 

podstawówce… W szkole średniej… Na studiach… 
 
R.: Jeżeli mógłby Pan cofnąć czas, to kim by Pan został? 
 
S.Z.: Kim bym został? Trudne pytanie… Gdybym wtedy wiedział tyle, 

co wiem teraz o zawodzie nauczyciela, to wybrałbym inny… Nie 
to, że nie lubię tego zawodu. Gdybym go nie lubił, to nie 
pracowałbym w nim tyle lat. Jakbym miał wybierać drugi raz, to 
może zostałbym elektrykiem… Może wyjechałbym z Polski. 

 
R.: Co według Pana jest najlepsze w pracy nauczyciela? 
 
S.Z.: Co jest najlepsze? Uczniowie, którzy chcą się uczyć. 
 
R.: Co jest najgorsze? 
S.Z.: Moim zdaniem obowiązek (przymus) szkolny. Uważam, że jeśli 

ktoś nie chce się uczyć, to niech się nie uczy. Dobrze byłoby 
zrobić, że tak powiem, specjalizacje po podstawówce. Do 
gimnazjum powinni iść ci, którzy chcą zdobywać wiedzę. Reszta- 
szkolić się do zawodu. 



 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 
 
          

Nadchodzą zimniejsze dni… Czas zaopatrzyć się w 
cieplejsze bluzy czy bluzki.:) 
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                                   Cropp,  80,90zł 

 

      IInnffoorrmmaattoorr::  
 Nadchodzi jesień, powinniśmy zadbać o 

swoje zdrowie. 
 Nasza szkoła, prowadzi zbiórkę 

zużytych baterii. Można je wrzucać do 2 
pojemników: w holu wejściowym oraz w 
sali nr 37. 

 Już wkrótce 30 września (Dzień 
Chłopaka). 
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WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi „a”: 
Gratulacje! Nie masz uzależnienia od słynnego portalu. Wiesz, że są rzeczy 
ważniejsze od Internetu. Zamiast siedzieć bezustannie w wirtualnym świecie 
wolisz ten prawdziwy, a facebook to dla ciebie tylko dodatek. Tak trzymaj! 
Więcej odpowiedzi „b”: 
Nie jest jeszcze tak źle, jednak dobrze też nie jest. Spędzasz trochę za dużo czasu 
na facebook’u. Spróbuj trochę zmniejszyć swoje „dawki” facebook’a i zająć się 
czymś w rl, może to być jakieś hobby. 
Więcej odpowiedzi „c”: 
Powoli zatracasz się w wirtualnej rzeczywistości. Stań na nogi, Internet to nie 
wszystko! Warto zająć się ważniejszymi sprawami zanim będzie za późno! 
 
WYNIKI ZAGADEK: 
1.Równego sobie. Ta i tylko ta odpowiedź jest dobra. 
2.Rozwiązanie jest proste. Dać kluczyki swojemu przyjacielowi z prośbą, by 
zabrał staruszkę jak najszybciej do szpitala. Sam zaś zostałbym na przystanku i 
wspólnie z kobietą z mych marzeń zaczekałbym na autobus... 
3.  Diecezja, Zupa, Ironia i Śruba z pierwszych liter powstanie Dziś  a jeśli przed 
dziś jest czwartek to dziś jest piątek a za dwa dni będzie Niedziela. 
Odp.: za dwa dni będzie Niedziela. 
4.Wychodzisz z samochodu, schodzisz z karuzeli i ustępujesz miejsca komuś 
młodszemu. ;‐) 
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Z okazji Waszego święta - my, dziewczyny, życzymy 
każdemu chłopakowi: 

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 
- Ciastek - tylko tych najsłodszych, 

- Samochodów - tylko tych najszybszych, 
- Przygód - tylko tych najciekawszych, 

- Zabaw - tylko najweselszych. 
Życzy redakcja szkolnej gazetki 
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