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Spis treści 
 

      
 

Maj, słońce i… szkoła 

 
 
 

 Teraz każdy może już 

powiedzieć „nareszcie”. Pożegnaliśmy 

się w końcu z brzydką pogodą i 

śniegiem, gdy tylko podniesiemy oczy 

ku górze, możemy cieszyć się 

błękitem nieba. Niektórzy już 

rozpoczynają odliczanie do 

upragnionego dnia zakończenia roku 

szkolnego. Niedawno wróciliśmy z 

naszego baaardzo długiego weekendu 

majowego, wszyscy wypoczęci i 

gotowi do dalszej nauki. W sumie 

można powiedzieć, że większość już 

za nami, a te ostatnie dni już na 

pewno jakoś przeżyjemy. Jednak 

mimo wszystko jak zawsze jesteśmy                                                                                       

aktywni na lekcjach i mimo 

rozpraszającego słońca łapczywie           

wychwytujemy wszystkie słowa z ust                   

naszych nauczycieli. Nasi najstarsi 

koledzy niedawno pisali egzaminy, 

oczywiście wszyscy mocno 

trzymaliśmy za nich kciuki.   

 W tym numerze „Panaceum” 

będziecie mogli przeczytać co nieco 

o wymianie polsko-niemieckiej, 

felieton, wywiad, ankietę, kilka słów o 

sporcie, relacje z konkursów, humor. 

 

 

 Przyjemnego czytania :) 

 

 

    

    Paulina 
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Felieton 
 

Słońce świeci, ptaszki śpiewają, na niebie 

ani jednej chmurki, a my… siedzimy w klasie. I choć 

dopiero wróciliśmy z weekendu majowego, na 

którego wspomnienie łezka się w oku kręci, 

najchętniej pobieglibyśmy pohasać po łące, niczym 

stado baranków (niektórzy są już 

nawet do nich podobni! ). 

Tymczasem nasi kochani 

nauczyciele wciąż próbują 

wtłoczyć do naszych głów choć 

odrobinę wiedzy- z marnym 

skutkiem. Dlaczego? „Bo jeszcze 

tylko maj, czerwiec, iiii? 

WAKACJEE! Znów będą 

wakacje!…”  Ale czym dla 

frysztackiego gimnazjalisty są te 

wakacje? Czasem odpoczynku 

od nauki? Hmmm, być może, choć w większości 

przypadków nie ma od  czego odpoczywać- nie 

lubimy się przepracowywać w roku szkolnym…  

Oczywiście- spanie do południa. Bo tego 

cudownego uczucia, kiedy wstajesz na śniadanie- a 

tu obiad, nie da się opisać…  I nie jest to 

spowodowane tylko tym, że uczeń na urlopie 

odsypia wszystkie poranki, kiedy ledwo żywy o 7.30 

rano wlókł się do szkoły.  Jest drugi powód, bardzo 

lubiany przez młodzież- zabawy do białego rana! 

No, może nie do białego rana, ale przed godziną 

12.00 iść spać nie wypada, lepiej poszaleć ze 

znajomymi, posurfować w Internecie, zrobić sobie 

maraton filmowy, ewentualnie poczytać jakąś 

książkę… No dobrze, przesadziłam. Wakacje to nie 

czas na tak szalone wybryki, jak czytanie! Przecież 

moglibyśmy się jeszcze czegoś nauczyć, a to byłaby 

już zbrodnia przeciwko wakacjom… 

   Ulubionym wakacyjnym 

zajęciem gimnazjalisty, szczególnie frysztackiego, 

jest oczywiście chodzenie na basen. Największa 

chluba naszego miasteczka jest wybawieniem w 

upalne dni. Wszyscy czują się tam, jak ryby w 

wodzie (dosłownie i w przenośni), mogą schronić 

się w przyjemnym cieniu jakiegoś  krzaczka i 

spokojnie obserwować odziane w 

bikini/kąpielówki, opalone ciała innych 

wypoczywających. A jeśli już mowa o ciałach: 

wakacje to początek sezonu na „o nie, jaka jestem 

gruba”. Bo w końcu jak pokazać  się na, wyżej 

wymienionym, basenie z taką 

oponką na brzuchu/grubymi 

nogami/tłuszczykiem wylewającym 

się z każdej strony itp., itd.?! 

Niedoścignione figurki modelek 

kuszą, jednak z lodami nie wygrają. 

Bo w końcu co lepiej wybrać:  

figurę patyka, czy smakołyk na 

patyku..? Czasem zdarza się, że 

dopada nas ogromna tęsknota za 

lekcją   wuefu.  Biegniemy wtedy 

na boisko czy nasz GOSIR, 

urządzamy wielokilometrowe wycieczki rowerowe, 

śmigamy na rolkach, czy deskach z prędkością 

światła, jednym słowem męczymy się tak bardzo, 

jak jeszcze nigdy, nawet na lekcji wf-u. I na dodatek 

robimy to z szerokim uśmiechem na twarzy…  A 

wyobraźmy sobie, na przykład, bieg na 600 czy 

1000 metrów w roku szkolnym: wysiłek podobny, 

ale mina „troszkę” inna…   

 Wakacje= wyjazd, obóz, kolonia. Z 

utęsknieniem czekamy na to, by móc wyjechać 

gdzieś w ciepłe kraje, ewentualnie nad nasz Bałtyk , 

pozwiedzać, poszaleć, poznać nowe miejsca i ludzi, 

wyrwać się na chwilę z szarej codzienności… a 

później zatęsknić i wrócić. W końcu, kto chciałby 

spędzić całe wakacje gdzieś w Hiszpanii czy Grecji, 

skoro może być tu, we Frysztaku? ;) 

 Wyobraźcie to sobie: ciepło, woda, wolne, 

zero szkoły… Ups, a tu dopiero maj, i cały miesiąc 

nauki przed nami.  Ale- zaczynamy odliczanie! 

Czas… START!        Zuza  

        

 



      
 

 

 



      
 

 

U nas 
 

Teatrzyk Obcojęzyczny, czyli co, jak i gdzie? 
 
 
9 marca 2013 roku uczniowie z naszej szkoły wybrali się na Przegląd Teatrzyków 

Obcojęzycznych, który odbył się w Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie. Z naszego 

Gimnazjum w konkursie wzięły udział 2 grupy : „ Cindybella ”, którą od samego 

początku prowadziła pani M. Filar oraz „ Czerwony kapturek ”, czyli 

„Rottkapchen”- tą grupą zaś opiekowała się pani L. Czaja. 

 

   Ciężki wysiłek i praca nie poszły na 

marne. Przedstawienie „CindyBella” 

powróciło do domu z wyróżnieniem, z 

czego grupa była bardzo zadowolona.  

Spektakl  grany był w języku 

angielskim i brała w nim udział klasa 

2a. 

    Wszyscy bardzo wesoło podeszli do 

„sprawy” i z pełnym entuzjazmem 

grupy wyruszyły na podbój Rzeszowa. 

 

 

 

 

      Teatrzyk „Rottkapchen” wykazał się dużą 

pomysłowością, dzięki czemu zajął trzecie 

miejsce. Uczniowie z klas trzecich świetnie się 

przy tym bawili. Dostarczyli widzom wiele 

rozrywki oraz radości, a całe przedstawienie 

było wykonane w języki niemieckim. 

      Obydwie grupy bardzo dobrze się spisały i jak 

widać, nie wróciły do domu 

 z pustymi rękami. 

 



      
 

 

WYMIANA  POLSKO-NIEMIECKA 2013 

Jak zapewne  wszyscy wiedzą, co roku w naszej szkole jest organizowana wymiana  polsko-niemiecka; 

Gimnazjum Frysztak- Realschule Bad Iburg.  W tym roku również pojechaliśmy do Niemiec... Było 

niesamowicie, zresztą spróbuję  opisać tę przygodę najlepiej jak potrafię... 

                W sobotę, 06.04.13. w piętnastoosobowej  grupie wraz z Panią Lidią Czają i Panią Magdaleną 

Michalczyk, które zorganizowały nam ten wyjazd, wyruszyliśmy spod szkoły, oczywiście dopiero wtedy, gdy 

nasi rodzice upewnili się, że na pewno wszystko mamy: pieniądze, dokumenty (paszport i kartę 

ubezpieczeniową, które są niezbędne przy wyjeździe za granicę...), prowiant na drogę itd.  Podróż była dość 

długa i męcząca, bo trwała blisko 20 godzin, jednak nas ani na moment nie opuszczał dobry humor. W końcu 

jedziemy taaak daleko,  wyjeżdżamy z Frysztaka; Tyle miejsc odwiedzimy, poznamy nowych ludzi, zobaczymy 

obcy dla nas kraj i w ogóle. Na pewno będzie super! 

                   Na miejscu, a właściwie na dworcu w Osnabruck, czekały na nas rodziny, u których mieliśmy 

spędzić cały tydzień. Taak, wtedy zaczęły się nerwy. W tych rodzinach byli nasi "wymiennicy", a ich znaliśmy 

jedynie z  e-maili. Każdy trochę się denerwował, w końcu to obcy kraj, ludzie i język, który znamy tylko ze 

szkoły. Mimo naszych obaw wszystko potoczyło się dobrze. Po powitaniu nasi niemieccy koledzy i koleżanki 

zabrali nas do domów, w których można było troszkę odpocząć  po podróży.  

                    Cały tydzień minął jak z bicza trzasnął. Chociaż na początku było ciężko i trochę dziwnie, tak 

niezręcznie, bo właściwie nie wiedzieliśmy, jak się mamy dogadać z tymi ludźmi, te niewidzialne bariery 

stopniowo znikały, robiło się coraz serdeczniej, a i rozmowa nie była już tak trudna, bo rodziny, okazały się 

niesamowicie miłe, serdeczne i starały się nam pomóc... 

Co mi się najbardziej podobało? W sumie każdy dzień był inny. Interesującą przygodą była dla mnie wycieczka 

do Osnabruck, a tam  zwiedzanie, zakupy, ZOO i jeszcze kilka innych atrakcji. Bardzo podobała mi się też 

niemiecka  szkoła,  która jest tak różna od naszej, polskiej szkoły...  Dlaczego inna? Np. dla tego, że w 

Niemczech lekcje trwają 90 minut, czyli tyle co 2 nasze. Ale dlatego że są dłuższe, jest ich mniej, bo tylko 3. 

Oni nie wyobrażają sobie przygotowania się codziennie na 7 godzin. Tam wszyscy zaczynają lekcje o 7:30, a 

kończą  punktualnie o 12:30. I tyle, bo po szkole oni mają czas dla rodziny, nie na naukę... Fajnie, prawda? Ale 

to jeszcze nie wszystko, bo w ramach lekcji są m.in. takie zajęcia jak: gotowanie, oczywiście w nowoczesnych 

pracowniach, czy  muzyka w sali, gdzie stoją instrumenty muzyczne ,tj . 4 gitary elektryczne, 2 basowe, pianino, 

fortepian, perkusja, bębny itd. Wyobrażacie sobie TAKIE lekcje muzyki? Byłoby świetnie, prawda?  My 

graliśmy i śpiewaliśmy na takiej lekcji, myślę, że dla wszystkich było to nowe, ale i fajne doświadczenie. W 

programie był też park linowy, jazda konna, zwiedzanie, tańczenie hip-hopa, gra uliczna "busseln", gofry, party 

z Francuzami, warsztaty i wiele innych atrakcji... 

                         Właściwie ten niezwykły tydzień minął nam stanowczo za szybko, było tak fajnie, że aż żal było 

wyjeżdżać. Jednak ta chwila nadeszła nieubłaganie... 

                         Na parking odwieźli nas ci sami ludzie, który tydzień wcześniej nas stąd zabierali, ci sami, a 

jednak inni. Bliżsi naszemu sercu... To oni przecież dbali tutaj o nas, starali się bardzo, aby było nam tutaj jak 

najlepiej, bo w końcu zastępowali nam nasze polskie rodziny. To dlatego, tak ciężko było wyjeżdżać, mimo 

tego, że trochę tęskniliśmy za Polską, Frysztakiem. Ci ludzie okazali nam tyle serca, a teraz trzeba ich pożegnać. 

Być może na zawsze. Pożegnanie i podziękowanie „za wszystko" było dla wszystkich trudne, więc nie zabrakło 

łez...  

                           To był piękny tydzień, niepowtarzalny czas, pełen nowych doświadczeń, wyzwań dla nas 

wszystkich, jednak nie byłoby go bez naszych pań nauczycielek, którym w imieniu nas wszystkich (oczywiście 

piszę o moich kolegach i koleżankach z wymiany) serdecznie dziękuję. Pani Lidziu, Pani Madziu dziekuję 

za wszystko... Za cierpliwość, dobre serce i za tę wymianę, szczególnie za pracę, którą włożyłyście  w jej 

organizację oraz za czas, który nam poświęciłyście. Dzięki Wam mogliśmy tak naprawdę "być" w Niemczech. 

Dziękuję!!! 

                       A wszystkich tych, którzy jeszcze nie brali udziału w wymianie, gorąco zachęcam do udziału w 

niej, w przyszłym roku, dlatego, że naprawdę warto. Ktoś mądry powiedział, że "podróże kształcą", po powrocie 

do domu widzę, że miał rację... 

                      Amanda Moskal                   



      
 

 

                                                                                                                                    

A TERAZ TO, CO INTERESUJE WAS NAJBARDZIEJ, CZYLI ZDJĘCIA  :) 

   

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                

 

 

 

 

 

                   Przerwa śniadaniowa??? 

 

 

Dziewczyny, które niczego się nie boją,  

czyli Iza i Ania 

 w parku linowym 

 

Na  korytarzu szkolnym.... 

 

                                                             

                                                                                                                       

 

         

 Nie ma to jak wspólne gotowanie...                   



      
 

 

 

 

W ZOO było deszczowo, ale jak 

widać, flamingom pasowało 

 

 

 

             

 

 

 

 

Zawarliśmy nowe  znajomości 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

  

                                                                             

 

Zwiedziliśmy kilka ciekawych   miejsc 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

U nas 
 

ALARM W SZKOLE ! 

W środę, 17 kwietnia, w naszej szkole na 4. lekcji zabrzmiały trzy dzwonki! 

Wszyscy natychmiast, zgodnie z procedurą alarmu przeciwpożarowego, 

udaliśmy się przed szkołę. Kiedy wyszliśmy, zobaczyliśmy dym wydobywający 

się z jednego okna i nadjeżdżające wozy strażackie. Na szczęście był to tylko 

alarm próbny :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej !!! A 

ja?!? 

Chyba o czymś 

zapomnieliśmy…. 

Ale nudy.. 



      
 

 

U nas 
 

PO ANGIELSKU O OTYŁOŚCI 
 

 

 
 „Czy zdążymy? Czy wszystko będzie tak, jak zaplanujemy?”- takie pytania 

prześladowały nas od początku prób do przedstawienia na konkurs do Strzyżowa. Jednak 

dzięki naszemu dobremu nastawieniu, pojechaliśmy. We wszystkim wspierała nas nasza 

najlepsza nauczycielka od angielskiego- Pani Małgorzata Filar. 11 kwietnia był dniem 

naszego występu, każdy przygotował się do niego najlepiej, jak tylko się dało. W busie 

panowała miła atmosfera, wszyscy byliśmy w dobrych humorach. Jednak gdy zobaczyliśmy 

całą konkurencję, strach nas trochę dopadł. Podobno stres też jest dobry, więc to nie było 

chyba nic złego. :) Na dodatek okazało się, że będziemy występować jako ostatni. W końcu 

po obejrzeniu wszystkich pozostałych występów, na scenę weszliśmy my. Nasza prezentacja 

była na temat otyłości w USA. Były nagrania, muzyka. Całość była przedstawiona jako 

program telewizyjny, oczywiście z humorem. Walka z otyłością musiała być przekazana 

również jako ćwiczenia, więc nasza szkolna Jane Fonda- Natalia Pająk, pokazała jak ćwiczyć, 

by spalić trochę kalorii. Gwiazdą tam była również Betonce, czyli Anita Cyran, która 

wszystkich oczarowała swoim tańcem. Wszystko poszło tak, jak powinno być, jednak została 

ta niepewność. Ogłoszenie wyników było jakże zadziwiające, bo okazało się, że to my 

wygraliśmy! Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy, w końcu to jest spory sukces. Frysztacka 

młodzież to zdolna i pracowita młodzież, pokazaliśmy to w bardzo dobry sposób, ale nic nie 

odbyłoby się bez wspaniałej Pani Małgosi Filar! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          Paulina 

 

 
 



      
 

 

PIERWSZA POMOC 

Większość nas w dzieciństwie marzyła o 

byciu strażakiem, bo bycie strażakiem- to 

bycie bohaterem, ratowanie czyjegoś życia. 

Zwykły człowiek też może być bohaterem- 

każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, 

w której będziemy mogli się ‘wykazać’, np. 

będziemy jedynymi świadkami wypadku. I 

tutaj kończą się marzenia o chwale i sławie- 

panika bierze górę. Co wtedy robić?  

Najpierw należy sprawdzić, w jakim 

stanie jest poszkodowany- czy jest 

przytomny, czy nie, czy oddycha, jakich 

urazów doznał. Następnie zawiadomić o 

wypadku służby ratunkowe, czyli zadzwonić 

pod nr 999 albo 112.  

Przy zgłaszaniu wezwania należy 

podać: 

1. miejsce zdarzenia 

2. rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, 

wypadek w pracy, etc.) 

3. liczbę poszkodowanych 

4. stan poszkodowanych 

5. imię i nazwisko wzywającego pomocy 

6. numer telefonu, z którego dzwonimy 

 

Jeśli poszkodowany krwawi- krwotok 

należy zatamować, a jeśli nie oddycha, 

zalecane jest prowadzenie sztucznego 

oddychania (na przemian: 30 ucisków mostka 

i 2 wdechy).  

Wypadek może się zdarzyć także w 

pracowni chemicznej- wtedy substancję 

żrącą(np. kwas) należy zetrzeć na sucho i 

ściągnąć poplamione cieczą ubranie, a 

następnie dopiero obmywać wodą.  

W przypadku poparzenia przemywamy 

skórę czystą, chłodną (nie lodowatą) wodą 

przez 20 minut lub do ustania bólu a następnie 

zakładamy wilgotny opatrunek z jałowej gazy i 

delikatnie nakładamy bandaż. Przy oparzeniu 

jamy ustnej poszkodowany powinien ssać 

kawałki lodu, lub płukać gardło zimną wodą. 

Najczęściej popełnianym błędem jest 

stosowanie na oparzoną skórę wszelkiego 

rodzaju maści lub płynów oraz przekłuwanie 

pęcherzy.Nie zdejmujemy ubrania z miejsca 

oparzenia w przypadku przywarcia do skóry. 

Wyróżnia się I, II i III stopień głębokości 

oparzenia.  

Oparzenie I stopnia obejmuje tylko naskórek, 

objawami są zaczerwienienie skóry i ból.  

Oparzenie II stopnia obejmuje naskórek i 

część skóry właściwej, pojawiają 

się pęcherze z surowiczym płynem. Skóra jest 

biała z czerwonymi punktami w okolicy cebulek 

włosowych. uszkodzenie zakończeń 

nerwowych. Goi się przez kilka tygodni, 

pozostawia blizny. 

Oparzenie III stopnia- martwica obejmuje 

skórę właściwą wraz z naczyniami i nerwami 

skórnymi oraz podskórną tkanką tłuszczową. 

Skóra przyjmuje barwę od perłowo białej, 

przez białoszarą do brunatnej, jest twarda i 

sucha. Goi się długo i zazwyczaj wymaga 

przeszczepu. Pozostawia widoczne blizny. 

W przypadku podejrzenia złamania 

kręgosłupa nie można poruszać chorym, a gdy 

mamy do czynienia z ‘drobniejszymi’ 

złamaniami, najlepiej usztywnić kończynę. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nask%C3%B3rek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C4%99cherz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blizna


      
 

 

Aby uniknąć ryzyka nabycia 

choroby infekcyjnej podczas udzielania 

pierwszej pomocy, należy zawsze używać 

rękawiczek medycznych. Jeżeli ich nie 

posiadamy, możemy założyć na dłonie 

worki foliowe lub jakikolwiek 

wodoodporny materiał, a po udzieleniu 

pierwszej pomocy nakazane jest 

umycie rak mydłem. 

Zarówno bezpieczeństwo 

ratownika, jak i osób postronnych jest 

priorytetem. Nie należy podejmować 

akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne 

zagrożenie dla świadków zdarzenia (np. 

wybuchem). Należy pamiętać, że trudniej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jest ratować dwie osoby niż 

jedną – z jednej ofiary i ratownika mogą 

nagle zrobić się dwie ofiary. 

Czytanie artykułów na temat 

pierwszej pomocy, takich jak ten, 

może pomóc, ale najlepiej jest 

się jej uczyć się od specjalistów, 

W Polsce najpowszechniejsze 

szkolenia przeprowadzają: Polska 

Rada Resuscytacji,Czerwony 

Krzyż,Harcerska Szkoła Ratownictwa 

ZHP,Harcerskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Medycyna 

Praktyczna, Centrum Ratownictwa

Popatrzmy w prawo! 

Za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi kara do 3 lat pozbawienia 

wolności. 

Angela 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rada_Resuscytacji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rada_Resuscytacji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzy%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Szko%C5%82a_Ratownictwa_ZHP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerska_Szko%C5%82a_Ratownictwa_ZHP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerskie_Ochotnicze_Pogotowie_Ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Harcerskie_Ochotnicze_Pogotowie_Ratunkowe
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_Ratownictwa&action=edit&redlink=1


      
 

 

Wywiad 
 

WYWIAD 

 

Ostatnio w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Postanowiłam zadać 

kilka pytań głównemu inicjatorowi tejże akcji- Dawidowi Kapinosowi z klasy 3d. 

1. Skąd wzięło się twoje zamiłowanie do straży? 

Dawid: Zamiłowanie do straży wzięło się z chęci pomocy innym ludziom! 

Zależało mi na walczeniu pod sztandarem najczystszej miłości do bliźniego. W 

straży to znalazłem! 

2. Czy trudno jest zorganizować taką akcję ewakuacyjną, jaka miała miejsce w 

naszej szkole?  

Dawid:  Taka akcja jest niemożliwa do zorganizowania przez zwykłą osobę, 

niezwiązaną ze strażą, ponieważ w akcji brali udział strażacy wezwani na moją 

prośbę.  

3.Wszystko poszło zgodnie z planem? A może zdarzyły się jakieś drobne wpadki?  

Dawid: Akcja została przeprowadzona pozytywnie. Każdy z wcześniej 

postawionych celów został wykonany dokładnie tak, jak był zaplanowany. 

4. Jakie cechy powinien mieć dobry strażak? 

Dawid: Cechy dobrego strażaka zapisane są w „10 przykazaniach strażaka”, 

których musimy ściśle przestrzegać. Najważniejsza cecha to oczywiście odwaga.  

5.Planujesz swoją przyszłość związaną ze strażactwem?  

Dawid: Po zakończeniu nauki w gimnazjum planuję udać się do liceum o profilu 

pożarniczym, a następnie ukończenie szkoły oficerskiej, po której chcę pracować 

w PSP (Państwowej Straży Pożarnej).  

6. Istnieje powiedzenie „Za mundurem panny sznurem”. Czy w Twoim wypadku 

się sprawdza? ;)  

Dawid:Nigdy nie chciałem, żeby dziewczyny, które się ze mną spotykają ‘leciały’ 

na mój mundur, czy stopień strażacki. A czy ja w mundurze podobam się 

dziewczynom? O to trzeba już je zapytać!  

Dziękuję za rozmowę!  

 

                                                                                                 Iza  
 



      
 

 

I co dalej? 

Gimnazjaliści z trzeciej klasy niedawno pisali testy, toteż przed nimi dość znaczący 

wybór w ich życiu. Chodzi oczywiście o podjęcie decyzji, do jakiej szkoły wybrać się po 

zakończeniu gimnazjum. Jest teraz ich mnóstwo, można wybrać sobie najbardziej odpowiedni 

dla siebie profil w liceum, uczniowie stawiający na wykształcenie techniczne czy zawodowe 

mają do wyboru rozmaite kierunki kształcenia. Krótko mówiąc, każdy może uczyć się, czego 

chce i gdzie chce. Jednak jak każdy wie, im więcej można wybrać, tym wybór jest cięższy. 

W tej ankiecie nasi najstarsi koledzy wypowiedzieli się na temat tego, gdzie pójdą do szkoły 

średniej. Zapraszam do dalszej lektury. :) 

 

1. Gdzie masz zamiar iść do szkoły? 

 

2. Jaka to będzie szkoła?  

 

3. Co doradziłbyś młodszym uczniom, by dobrze przygotowali się do egzaminów? 

o Młodszym doradziłabym, aby kupili sobie książki z testami egzaminacyjnymi i rozwiązywali 

raz lub dwa razy dziennie, żeby uczyli się wzorów z: matematyki, fizyki i chemii, łatwiej 

poradzą sobie wtedy z zadaniami. 

o  Powinni być systematyczni, pilni. 

o Żeby uczyli się na bieżąco, a 2 tygodnie przed egzaminami poświęcili na powtórki. 

o Systematyczność jest kluczem do dobrze napisanego egzaminu. W przypadku braków z 

poprzednich lat, nasi nauczyciele organizują mnóstwo kółek przedmiotowych, które, 

uwierzcie, bardzo pomagają. 
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4. Na jaki profil planujesz się zapisać do liceum? 

 

 

5. Jakie są twoje najmilsze wspomnienia związane z naszą szkołą? 

o Najwspanialsi ludzie, najwspanialsi nauczyciele 

o Oj dużo, żeby mówić, ale najlepsze to są lekcje chemii z panem Zychem. Na pewno 

będzie mi ich brakować. 

o Najmilej wspominam wycieczki klasowe, z których przyjeżdżałam przeważnie z 

chorą krtanią, albo pierwsze wagary w ostatni dzień roku szkolnego w pierwszej 

klasie, które okazały się totalnym niewypałem. Spędziłam tu naprawdę wspaniałe 

chwile, nie sposób je teraz wszystkie wymienić. 

o Najmilej wspominam lekcje z naszym wychowawcą, panem Pawłem Zychem, zawsze 

gdy mieliśmy jakiś problem każdy mógł się zwrócić do niego bezpośrednio. Pan 

Zych zawsze starał się nam jak najlepiej doradzić. 

 

6. Czy uważasz, że nasze GP dobrze przygotowuje do egzaminów i szkoły średniej? 

 

 

 

7. Czego najbardziej boisz się w związku ze szkołą średnią? 

o Moim zdaniem, średnia szkoła, jak każda inna, nie ma się czego bać. xD 

o Obawiam się m.in. anonimowości i zimna płynącego od osób mi nieznanych. W naszym 

gimnazjum przyzwyczajona byłam do mijania dziennie setki znanych mi i lubianych 

osób, poza tym wiem, iż w liceum panować będą znacznie inne i dotąd mi nieznane, 

żelazne zasady, które, jak z opinii znajomych wynika, w krótkim czasie przewrócą 

moje życie do góry nogami. 

o Boję się, że zgubię się w wielkim budynku. 

 

Tak Raczej tak Nie Raczej nie
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Konkurs 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Zapraszamy do wysyłania zdjęć na govo@onet.pl  

 

 



      
 

 

Humor 
 

DOWCIPY 
 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta się 

uczniów:  

- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika   

"niedziela"?  

- Wakacje, proszę pani! 

 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu 

wołają:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs 

klasowy "Czyja mama jest 

najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na 

swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa 

głosy. 

 

 

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. 

Nauczycielka wykuwa na kamiennej 

tablicy pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do 

odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi 

i zastanawia się. Nagle słychać straszny 

huk i unoszą się tumany kurzu. 

Nauczycielka pyta surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 

 

 

Przychodzi Jasio ze szkoły i mówi: 

- Tato, tato, jako jedyny odpowiedziałem 

na pytanie nauczyciela. 

Tata na to: 

- Brawo synku!! A jakie to było pytanie?? 

Na to Jasio: 

- Kto nie odrobił pracy domowej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedyś ludzie chcieli stworzyć coś, co 

mogłoby być wyższe od Chucka Norrisa. 

Chuck Norris nie mógł do tego dopuścić. 

Budowa wieży w Babilonie nigdy nie 

została ukończona. 

 

 

Wraca Jasio ze szkoły do domu. Mama się 

pyta: 

- Jasiu i jak tam w szkole? 

- Dobrze mamo 

- A jak tam religia? 

- No, pani katechetka nam opowiadała, jak 

Mojżesz wyprowadzał lud wybrany z 

ziemi egipskiej. 

- To powiedz, jak to było. 

- Więc tak, szli, szli, szli, doszli do Morza 

Czerwonego, Mojżesz wyciągnął telefon 

komórkowy, zadzwonił po ekipę 

budowlaną, ekipa wybudowała most, 

przeszli na drogą stronę i poszli dalej. 

- Jasiu! Pani wam tak powiedziała?!? 

- Mamo, jak bym powiedział to tak, jak 

pani opowiadała, nigdy byś w to nie 

uwierzyła. 

 

 

Nauczyciel geografii kazał uczniom 

przynieść na następną lekcję atlas świata.  

Nazajutrz sprawdza, czy każdy z uczniów 

wywiązał się z tego zadania. Przystaje przy 

ławce Jasia, a po chwili mówi:  

- Co to ma być? Mówiłem, że ma być 

mapa, a nie wyprasowany globus! 

 
 
Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi 

ze szkoły. 

- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły 

rok - zostaję w tej samej klasie. 

 



      
 

 

Podziękowanie 
 

W imieniu tegorocznych 

trzecioklasistów chciałabym złożyć 

najszczersze podziękowania wszystkim 

Nauczycielom, którzy włożyli ogromną  

pracę w to, abyśmy stali się dojrzałymi, 

inteligentnymi ludźmi. 

 

Przewodnicząca SU 

                                                             Izabela Grela 

 
 



      
 

 

Humor 
 
 

 

 

 

 

 Wiecie, oglądałem sobie ostatnio zdjęcia z jakiegoś zakończenia roku i tak patrzę na siebie i 

myślę: „Boże, aleś się postarzał…”. Ale na szczęście inni nauczyciele też byli na tych zdjęciach. 

 

 -I co zrobiły tamte elektrony? 

-Poszły sobie… 

 

 -Jaką Amerykę opłynął Magellan? 

-Yyy…  Zachodnią? 

 

 -To teraz „E”, co wam się kojarzy z miłością na „E”? 

-Energia kinetyczna! 

 

 -Proszę księdza, niech ksiądz otworzy okno! 

-A co, puściłaś bąka? 

 

 -Proszę księdza, już ksiądz może zamknąć to 

okno. 

-Tak, już się wywietrzyło. Ale żeby pająki tak 

gazowały… 

 

 Bartek, włóż sobie te palce tam, gdzie zębów 

nie masz. 

 

 

 Zuza  

 


