
MIESIĘCZNIK MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 1 WE FRYSZTAKU 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                             

                                                                                                                                                       

                                   

                                                                          
Nr3       Listopad/grudzien                                                                                                                                              

 

 

                      

                
 

         

 

                                                                                 

  

 Osiągnięcia naszych 

uczniów 

 

 Konkurs dziennikarski 

 

 Śmiech to zdrowie 

 

 Wydarzenia w szkole 

 

 Ankieta 

 

 Horoskop 



Panceum 
 

 
2 

 

                   

 

 JUŻ ŚWIĘTA 

 

Można by powiedzieć, że dopiero co 

zaczynaliśmy rok szkolny. Tymczasem 

pierwszy semestr jest już niemalże 

zakończony. Spadł już śnieg, a nam 

coraz ciężej jest wstać bardzo wcześnie 

rano do szkoły. Jednak  jesteśmy 

dzielni i jakoś dajemy radę. 

Pierwszoklasiści zapewne są już bardzo 

dobrze wdrożeni w codzienny rytm 

życia naszego gimnazjum. Niedawno 

minął stres u trzecioklasistów, który 

spowodowały egzaminy próbne. Teraz 

czekają nas ostatnie poprawy ocen, a 

później w końcu święta, na które każdy 

z tak wielkim utęsknieniem czeka. W 

tym roku będziemy podwójnie 

szczęśliwi, ponieważ wracamy do 

szkoły na jedynie dwa tygodnie, a 

potem znów będzie można odetchnąć z 

ulgą, bo zaczynamy ferie zimowe.  

      

      

      

  Redakcja naszej szkolnej gazetki 

wydaje tymczasem zimowy numer.  

Znajdziecie w niej dużo zdjęć z przeróżnych 

szkolnych uroczystości, felieton, ankietę 

przeprowadzoną wśród uczniów klas trzecich 

na temat egzaminów, a także artykuł o 

zdrowiu i dowcipy. Mamy też dla was coś 

nowego: horoskop. 

 

 

Życzę miłej lektury. 

 

 

 

     Paulina 
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Właściwie ak to jest z tym naszym gimnazjum? 

Lubimy je, czy nie? Na atmosferę nie możemy narzekać, 

jest naprawdę OK. Na nauczycieli też- lepszych 

prawdopodobnie nie moglibyśmy dostać. I wszystko byłoby 

tak idealnie, gdyby nie jedno małe, a właściwie ogromne 

ale: budynek naszego gimnazjum. A o co dokładnie chodzi? 

Może po kolei.   Idziemy do szkoły. Po wdrapaniu 

się pod górkę kierujemy się na „ścieżkę” z kwadratowych 

płyt. Obowiązkowo patrząc pod nogi, (bo chodniczek nie 

równy) powoli docieramy do drzwi, nad którymi króluje, 

nieco już wyblakły napis „GIMNAZJUM”. Po wejściu czas na 

przebranie butów, trzeba zejść więc do naszych 

podziemnych szatni. Ciasne boksy, jak metalowe  

więzienne klatki, ściany niczym dziennik pokryte 

autografami poprzednich roczników, no i oczywiście ten 

zapach… Chyba nie muszę już nic mówić?  Następnie czas 

na trudną przeprawę w górę 

chodów, niczym w górę rzeki o 

rwącym prądzie. Zasada od wielu 

lat ta sama: „Lewą stroną do góry, 

prawą na dół”. Niektórzy jednak 

albo mają kłopoty z pamięcią, albo  

rozróżnianiem, która to prawa a 

która lewa, bo na schodach, krótko 

mówiąc- chaos. Oczywiście wpływ 

na to ma w dużej mierze także 

rozmiar szkolnych klatek 

schodowych, są przecież takie „ogromne”… Przy 

największym ruchu trzeba uważać, żeby „prąd” nie zniósł 

cię znów na sam dół. Ale spokojnie, niedawno, nie 

wiadomo w jakim celu,  na schodach pojawiły się czarno-

żółte nalepki . Więc teraz już na pewno jesteśmy bezpieczni 

;) Pierwsza lekcja- Angielski. Dziś wypada słuchanie. I 

tak z wielkim trudem, pani od angielskiego odpala jeden ze 

szkolnych, przedpotopowych magnetofonów. Z lekkim 

opóźnieniem, ale po chwili słyszymy perfekcyjny angielski 

jakiegoś pana. I nagle pan zaczyna rytmicznie powtarzać 

jakiś króciutki fragment swojej wypowiedzi. Co to? Czyżby 

mały muzyczny przerywnik w nudnym tekście? Aa.. jednak 

nie. Po prostu nasz wysokiej klasy sprzęt grający się zaciął. 

Spokojnie, jedno uderzenie i maszyna ruszy dalej, 

sprawdzony sposób . Po angielskim chemia. Pan Z. przy 

akompaniamencie stukających kaloryferów, próbuje 

wytłumaczyć nam przebieg  

jakiegoś skomplikowanego doświadczenia 

chemicznego. „Tu do tego dodajemy to, powstaje to, z 

wydzieleniem tego… Rozumiecie?” Niestety, nie bardzo. 

Mimo najlepszych chęci pana od chemii, znacznie łatwiej 

pojęlibyśmy przebieg przeróżnych doświadczeń, gdybyśmy 

mogli rzeczywiście je zobaczyć. Ale z powodu braku 

odpowiednich przyrządów, roztworów, odczynników i 

innych instrumentów chemicznych, nie mamy na to szans. 

A tak na marginesie, wiedzieliście, ze to coś, co stoi w kącie 

sali i aktualnie jest półeczką  dla paprotki, jest 

stanowiskiem do wykonywania różnych doświadczeń 

chemicznych, które powinno działać?! No właśnie, 

POWINNO…  Następna lekcja- wf. Myślę, że o stanie 

naszych szatni nie ma co opowiadać, wystarczy przyjść i 

podpatrzeć co nieco przez ogromna dziurę w drzwiach 

jednej z szatni dziewcząt. Mogłabym jeszcze opisać 

popisane ściany, wystające gwoździe, 

dzięki którym wiele pięknych bluzek 

wylądowało w koszu, ale po co? Ta 

dziura wyraża więcej niż 1000 moich 

słów.  Przejdźmy dalej. 

Geografia. Dziś uczymy się o Australii. 

Ale zaraz, jakiej Australii? Na naszej 

mapie nie ma takiego obszaru. Zamiast 

tego jest ogromna dziura, ciągnąca się 

przez Morze Koralowe aż do Oceanu 

Spokojnego. Miejmy nadzieję, ze na 

egzaminie gimnazjalnym nie uraczą nas pytaniami 

dotyczącymi tego kontynentu, bo co wtedy? W głowie 

pustka, można by rzec „Czarna dziura”…  w przerwie 

miedzy lekcjami czas na wizytę w łazience. Czasem może 

się ona przedłużyć, kiedy niespodziewanie drzwi od ubikacji 

się zatrzasną, a my jesteśmy uwięzieni w toalecie. To u 

dziewczyn. U chłopców zdarzają się gorsze sytuacje, ale 

myślę, ze o incydencie z kratką odpływową nie trzeba 

nikomu przypominać…  Mogłabym jeszcze długo 

wymieniać, ale po co? Potrzebujemy zmian, a do zmian z 

kolei potrzebne są pieniądze, których nie mamy. I nie 

zapowiada się, ze je dostaniemy. Zawsze jednak warto 

mieć nadzieję… A znając życie zmiany nastąpią, ale wtedy 

obecne roczniki nie będą już nawet pamiętać czasów 

gimnazjum. Kończąc, tym optymistycznym akcentem życzę 

wszystkim wesołych świąt i miłego odpoczynku od szkoły. 

                        Zuza. 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH GIMNAZJALISTÓW 

Przedstawiamy ważniejsze dotychczasowe osiągnięcia naszych uczniów 

i życzymy dalszych sukcesów 

III etap olimpiady z geografii: 

-Przemysław Kik kl. IIa 

 

II i III etap olimpiady z matematyki: 

-Gabriela Kanclerz kl. IIIa 

 

II etap olimpiady z fizyki: 

-Gabriela Kanclerz kl. IIIa 

 

II etap olimpiady z języka polskiego: 

-Paulina Irzyk kl. IIIa 

-Zuzanna Dziok kl. IIIa 

 

III etap olimpiady z języka polskiego: 

-Paulina Irzyk kl. IIIa 

 

Laudate Deo- konkurs piosenki religijnej: 

- 2 miejsce: Zuzanna Dziok kl. IIIa i Amanda Moskal kl.IIIa 

 

5. Plener Dziennikarski im. Marcina Pawłowskiego w Jaśle: 
-1 miejsce: Gabriela Kanclerz kl.IIIa 

-2 miejsce: Zuzanna Dziok kl. IIIa 
-wyróżnienie: Amanda Moskal kl.IIIa 

 
II etap konkursu o Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Narodowym: 

-Zuzanna Dziok kl. IIIa 
-Maciej Winiarski kl. IIIa 
-Anna Garnczarska kl. IIa 

-Michał Filip kl. IIa 

 
 

Natalia 
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W  KONKURSIE  DZIENNIKARSKIM  FRYSZTACKIE GIMNAZJUM WZIĘŁO 

WSZYSTKO! 

 Od kilku lat w województwie podkarpackim organizowany jest  Plener Dziennikarski  

 im. Marcina Pawłowskiego pod patronatem TVN Fakty. Tegorocznym zadaniem uczestników było napisanie 

reportażu „Moje miasto-okiem młodego reportera”. Frysztaccy gimnazjaliści  za prace  

o naszym miasteczku (wsi?) otrzymali pierwsze lokaty: I miejsce zdobyła Gabriela Kanclerz,  

II miejsce Zuzanna Dziok, wyróżnienie Amanda Moskal. Zatem ponownie wzięliśmy wszystko! 

Na domiar d o b r e g o laureatka konkursu Gabriela Kanclerz udzieliła wywiadu znanej reporterce TVN, Renacie 

Kijowskiej, a wszyscy zrobiliśmy sobie fotki z celebrytami  dziennikarskiego pleneru, tudzież  otrzymaliśmy od nich 

szczere gratulacje… 

 

 
Na zdjęciu: laureatki konkursu z dziennikarką TVN-Renatą Kijowską 

 

 
Na zdjęciu: zdobywczyni pierwszej nagrody wraz z panem wicekuratorem oświaty 
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Ach, te święta.... 

                  

                     Czy wyobrażamy sobie życie bez Świąt Bożego Narodzenia? Oczywiście, że nie, ponieważ to jedno z naszych ulubionych świąt, na 

które czeka się z utęsknieniem przez cały rok.  12 potraw, wysprzątany, lśniący czystością dom, śnieżnobiały obrus, pod którym leży sianko, 

opłatek, którym sie łamiemy z bliskimi, zapominając o wszelkich urazach i zadrach, które wcześniej tak nas trapiły. Podczas wigilii łatwiej jest 

wybaczyć, przyznać komuś rację, może nawet przeprosić...  

                     W tle płyną piękne kolędy i pastorałki, które wprowadzają spokój i odpowiedni nastrój.  Czasem nawet sami je podśpiewujemy. 

Może sami, tak aby nikt nie słyszał, albo przeciwnie, wspólnie. Wreszcie jest czas na rozmowę, taką prawdziwą i wyjątkową. Obok stołu stoi 

wystrojona w piękne, różnobarwne bombki choinka, błyszczy brokat, minią się światełka. Stół ugina się pod ciężarem świątecznych 

smakołyków. Oczy dzieci co chwilę kierują się w stronę drzewka, pod którym leżą prezenty. Jest wyjątkowo i niepowtarzalnie. Ta ciepła 

atmosfera i poczucie bezpieczeństwa- bezcenne. To takie wyjątkowe, dlatego że w "zwykłym" tygodniu nie mamy czasu na wiele. Nie ma 

czasu na szczerą rozmowę, na spokojne "pobycie" w swoim towarzystwie, "nacieszenie" się sobą. W biegu, śpiesząc sie ciągle, zajęci 

pozornie ważnymi sprawami, tracimy to, co najcenniejsze... Nie zauważamy jednak tego, bo: sprawdziany, kartkówki, koledzy, facebook, 

piłka, zajęcia dodatkowe, fajna książka, film, serial, spacer z koleżanką, impreza, nowe hobby, a może zwyczajne lenistwo, bo w danej chwili 

nie mamy ochoty na przebywanie z bliskimi. Chcemy na moment odpocząć, pomyśleć, pobyć "sami" ze sobą, muzyką lub po prostu ciszą.  

                       Ciągle się spieszymy, żyjemy od terminu do terminu. Musimy pamiętać o wszystkim, bo jeśli 

zapomnimy np. o sprawdzianie z biologii, czeka nas "jedyneczka". Musimy też słuchać tego, czego oczekują 

od nas inni, staramy się ich nie zawieść, więc kiedy przychodzimy do domu, marzymy tylko o "Świętym 

Spokoju" bez dręczenia, wymówek, próśb i wyrzutów. W tym codziennym biegu zaprzepaszczamy szansę... 

Szansę na rozmowę z rodziną i bliskimi... Wolimy się pokłócić, niż dla "świętego spokoju" coś zrobić. Później 

trzaskamy drzwiami i  jest nam głupio, ale przepadło, w końcu "to nie nasza wiana" ciągle się nas czepiają... 

To dlatego  czas Bożego Narodzenia jest dla nas taki ważny. Możemy wreszcie odpocząć, porozmawiać, 

wspólnie upiec ciasto, ubrać choinkę, złożyć sobie życzenia, pogadać, połamać się opłatkiem i już jest jakoś 

tak inaczej, lepiej. Mimo tego, ze jesteśmy zmęczeni "przygotowaniami" wigilii i całej oprawy, czujemy 

radość, z tego, że zrobiliśmy coś razem, bez kłótni, o to, kto dzisiaj będzie mył naczynia. Wiemy, ze bez tych 

całych "przygotowań" to nie byłoby to samo...  Święta nie byłyby już takie... magiczne. A tak, razem z 

pierniczkami, makowcami i prezentami, przewiązanymi kolorowymi wstążeczkami, jest tak wyjątkowo. Chcielibyśmy czasem zatrzymać czas i 

przeżywać te chwile ciągle, nie wracać już do tej bieganiny. Jednak mamy świadomość, że bez tego oczekiwania, święta utraciłyby swoją 

magię i niepowtarzalność. Kiedy widzimy naszych bliskich, którzy  z uśmiechami na twarzach łamią się opłatkiem, a później żartują i 

opowiadają o zabawnych sytuacjach i dzieci, które nie mogą się doczekać otwarcia prezentów, które przyniosła "gwiazdka" nie przeszkadza 

nam nawet Kewin, który standardowo został "sam w domu". Oglądamy te same filmy po raz tysięczny, patrzymy na stare świąteczne 

fotografie, i na każdej widzimy ten błysk w oczach- to właśnie SZCZEŚCIE. Prawdziwy powód naszego oczekiwania na wigilię i pierwszą 

gwiazdkę.  

               Kiedy siedzę  z moją rodziną przy wigilijnym stole, czuję, że warto! Warto sprzątać, piec, ubierać choinkę, łamać się opłatkiem, 

śpiewać kolędy, zapalać świecę... Warto! Dlatego nie rezygnujmy z świętowania wigilii w domu, w rodzinnym gronie. Zachowajmy tę tradycję, 

bo bez niej nasze  życie nie będzie już takie samo. Stanie się uboższe. Boże narodzenia to najpiękniejszy czas! Nie zamieniajmy go na pracę, 

bo naprawdę NIE WARTO!  

                                                                                                                                                         Amanda ;) 

NA KONIEC CHCIAŁAM ŻYCZYĆ WSZYSTKIM WESOŁYCH, PIĘKNYCH I NIEPOWTARZALNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA! WYKORZYSTAJMY TEN CZAS TAK, ABY NIE ŻAŁOWAĆ ANI MINUTY ! W KOŃCU NA KOLEJNE ŚWIĘTA 

TRZEBA BĘDZIE CZEKAĆ CAŁY, DŁUUUUGI ROK! 

  

 

 

 

 

 

 



Panceum 

 

7 
 

Śmiech to zdrowie! 

 Panaceum- to lek na wszystko. Niestety, dotychczas nie wymyślono substancji, która leczyłaby wszystkie choroby. Mamy za to 

dużo leków, każdy na coś innego. Na ból głowy- apap, na gorączkę paracetamol... A na stres czy melancholię? Czy trzeba truć się 

'ziółkami' niewiadomego pochodzenia? Otóż nie! Wybierzmy śmiech- uwalnia on endorfiny, przez co ogólne samopoczucie ulega 

poprawie. To także świetne lekarstwo na stres - hamuje wydzielanie hormonów adrenaliny i szkodliwego kortyzolu, przez co łagodzi 

bóle głowy i mięśni. Jakie jeszcze korzyści dla zdrowia przynosi śmiech? Przekonajmy się! ;) 

 Nadchodzą święta! Czas więc zapełnić lodówki, brzuchy i zapas tłuszczyku ;) Jak potem się tego pozbyć? Polecam jako codzienny 

trening- śmiech! Dlaczego? To idealna gimnastyka dla mięśni twarzy, przepony, brzucha i ramion. Przyśpiesza pracę naszego 

metabolizmu - minuta śmiechu to nawet 12 spalonych kalorii. Szacuje się, że śmiejąc się przez kwadrans dziennie, można spalić nawet 

2,5 kilograma tłuszczu rocznie. Oznacza to, że 15 minutowe śmianie się pochłania tyle samo energii, co przemaszerowanie dystansu 

800 metrów. Wniosek? Jeśli masz dyskomfort z powodu figury- śmiej sie głośniej i częściej niż inni, a wszystkie 'dysproporcje' znikną. 

 Masz zniszczoną skórę i włosy? Śmiech pomoże także na to! Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, które wpływają na 

lepsze odżywianie skóry i jej oczyszczanie. Dzięki lepiej ukrwionej skórze głowy stan włosów poprawia się - stają się mocniejsze i 

zdrowsze.  

 Wprawdzie próbne egzaminy już za nami, ale koncentracja przyda się na każdym sprawdzianie. Recepta na dobre oceny- śmiech! 

Dlaczego? Podczas śmiania nabiera się trzy razy więcej powietrza niż normalnie. Zostaje pobudzony układ krążenia, który 

rozprowadza lepiej dotlenioną krew do tkanek. Serce wykonuje zwiększoną ilość skurczy, a dzięki temu lepiej dotleniamy nasz mózg. 

Rośnie wtedy koncentracja i pamięć. 

 Panuje już zimna pora, niesprzyjająca naszemu zdrowiu, ale okazuje się, że śmiech pomaga nam także w utrzymaniu zdrowia. Od 

dawna wiadomo, że radośni ludzie rzadziej chorują w przeciwieństwie do tych smutniejszych. Dlaczego? Śmiech zwiększa poziom np. 

limfocytów T, które mają za zadanie niszczenie wirusów oraz np. przeciwciał, które chronią błony śluzowe górnych dróg oddechowych 

przed zarazkami. Endorfiny, wydzielane podczas śmiechu, są także naturalnymi środkami przeciwzapalnymi. 

 Profesor S. Wilson sformułował 13 sposobów, aby się rozweselić i być zdrowszym. Oto niektóre z nich: 

"1. Zdecyduj się na wyrażanie siebie, a nie na robienie wrażenia. Robienie wrażenia jest  bezcelowe i sztuczne, podczas gdy wyrażanie 

siebie jest korzystne dla wszystkich. 

2. Rozpoczynaj każdy dzień ze śmiechem. [...] 

5. Śmiej się z siebie każdego dnia. Zobaczysz, że to pozwala przełamywać lody, podczas gdy śmianie się z kogoś to wznoszenie murów. 

[...] 

7. Znajdź inny sposób na robienie czegoś, co robisz każdego dnia. Obierz inną drogę do domu, wybierz inny sklep albo wypróbuj nowy 

przepis. [...] 

9. Spójrz na siebie z innej perspektywy. Spójrz na siebie tak, jak widzi Cię Twój zwierzak. Dla przykładu, mój kot, Toast, postrzega mnie 

jako nieofutrzone źródło jedzenia, jako kolana relaksujące, jako wojennego przeciwnika w czasach kąpieli i generalnie jako biednego 

niewolnika. Często też spieramy się o to. [...] 

12. Zapytaj siebie, co byłoby najmniej prawdopodobną rzeczą, jaką mógłbyś kiedykolwiek zrobić. I zrób to! " 

 I ostatnia rada na dzisiaj? Uśmiechaj się kiedy i gdzie tylko możesz. Same wykrzywienie twarzy w geście uśmiechu daje nam 

pozytywny zastrzyk endorfin. Poza tym, istnieje 90% szans, że nasz uśmiech zostanie odwzajemniony, przez co poprawimy także 

samopoczucie drugiej osoby. Trzymajcie sie ciepło! 

 Gaba 

Żródła: ciekawnik.pl, pella.pl 
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Święto Niepodległości obchodziliśmy w naszej szkole już 8 listopada. W tym roku miało ono nieco 

inny przebieg niż zazwyczaj. Każda klasa otrzymała do wykonania specjalne zadanie. 

 

KLASY pierwsze udały się na spacer ulicami 

Frysztaka…..rozkoszując się pięknem jesiennej przyrody, 

uczniowie poznawali historyczne miejsca oraz sylwetki 

osób 

 z nimi związanych, ważne wydarzenia 

 z przeszłości naszej małej ojczyzny…. 

 

 

 

Kolejne zadanie dotyczyło uczniów klas drugich. 

Podczas uroczystego apelu zaprezentowali oni sylwetki 

Polaków, którym zawdzięczamy odzyskanie 

niepodległości,  

w patriotycznych wierszach przedstawili także trudną 

drogę naszej Ojczyzny w walce o niepodległość kraju. 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas trzecich wzięli  udział w rywalizacji historycznej, 

na którą składały się – quiz historyczny, wykonanie plakatu o 

tematyce patriotycznejoraz 

(to zupełna nowość!! ) przygotowanie potrawy w barwach 

narodowych. 
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MIKOŁAJKI 

6 grudnia - jeden z niewielu dni, na które czekamy z utęsknieniem przez 

cały rok! Do naszej szkoły znowu zawitał  

 św.Mikołaj , który wszystkich obdarował pysznymi smakołykami(na 

szczęście dla niektórych- dawał wszystkim po równo!! ) 

A oto i cała ekipa Mikołaja! 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIABEŁEK I JEGO RODZINKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubię szkołę- tyle tu 

pięknych panienek… 

HO. HO...DO 

ZOBACZENIA ZA 

ROK…..  

GDZIE 

DIABEŁ NIE 

MOŻE……. 
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ANDRZEJKI 

W końcu doczekaliśmy się pierwszej wspólnej dyskoteki szkolnej! Na początku trzeciaki 

przygotowały krótkie przedstawienie ,a chwilę później już wszyscy szaleli na parkiecie! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IZA  

 

  

CHWILA DLA 

FOTOREPORTERÓW

W 
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Testy? Były... 

            Jak każdy gimnazjalista wie, ostatnimi czasy w naszej szkole odbywały się egzaminy próbne 

dla trzecich klas. Wszyscy zapewne bardzo się przed nimi stresowali i pozarywali noce, co powinno 

przynieść zamierzone efekty i same wysokie procentowo wyniki.  

            W celu zapoznania się z odczuciami trzeciaków związanych z testami, przeprowadzona 

została ankieta.  

1. Egzamin próbny był: 

 

 

2. Najbardziej zaskakujące zadania w części humanistycznej to: 
 

 Rozprawka, a dokładniej jej temat, który okazał się kłopotliwy. 
 Żadne mnie nie zaskoczyło. 
 Pytanie z wydarzeń historycznych przed naszą erą. 
 Znaki wydawnictw. 

 

3. Najbardziej zaskakujące zadania w części matematyczno- przyrodniczej to: 
 

 Obliczanie punktów skoków narciarskich. 
 Zadanie z bałwanem i pytania z biologii. 
 Zadanie z bałwanem, a z przyrodniczych to wszystko było trudne. 
 Bałwanek <333 ;/ 

 

 

 

30,00%

60,00%

10,00%

Bardzo trudny

Trudny

Średni stopień trudności

Łatwy
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4. Czy nauczyciele- członkowie komisji, uniemożliwiali uczniom odpisywanie od siebie? 

 

 Większość tak. 
 Nie wszyscy, ale w większości tak. Przy niektórych nie można było nic odpisać. 
 Tak. Nic nie zdarłem. ;/ 
 Myślę, że większość tak. 

 

5. Egzamin napisałem/am najprawdopodobniej: 
 

6. Egzamin był potrzebny, ponieważ... 
 

 Uczniowie dowiedzieli się, jakie są ich możliwości, czego jeszcze nie umieją i co powinni sobie powtórzyć. 
 Mogliśmy sprawdzić swoje możliwości i przy okazji dowiedzieć się, czego jeszcze trzeba się nauczyć. 
 Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jak będzie wyglądał prawdziwy egzamin. Uważam jednak, że 

nauczyciele nie powinni wpisywać za niego ocen, ponieważ motywuje nas to do ściągania od lepszych, żeby 
dostać dobrą ocenę na półrocze. A moim zdaniem chodzi o to, żebyśmy się sprawdzili. 

 

7. Egzamin próbny był zbędny, ponieważ... 
 

 Wielu uczniów podchodzi do niego lekceważąco. 
 Uczniowie tylko stresują się tym, że nauczyciele wpisują za niego oceny. 
 Nauczyciele go oceniają. 
 Nie uważam, że był zbędny. 

 

 

  

Poniżej swoich możliwości.

Zgodnie ze swoimi możliwościami.

Powyżej swoich możliwości
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WWWIIIEEEDDDZZZAAA   BBBEEEZZZUUUŻŻŻYYYTTTEEECCCZZZNNNAAA  

 

 

Muzyka 

Słuchanie muzyki jest idealne podczas długich podróży, ponieważ dzięki niej  

wydaję nam się, że czas płynie szybciej. 

Dobra muzyka potrafi nas rozerwać, sprawić, że będziemy bardziej radosnymi 

osobami, a także wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu! 

Słuchanie muzyki zwiększa zdolność koncentracji i uwagi, jest doskonałym 

lekarstwem na stres i ból. 

 

 

DDoobbrraa  wwiiaaddoommoośśćć  ddllaa  mmiiłłoośśnniikkóóww  cczzeekkoollaaddyy!!::))  
Regularne jedzenie tego smakołyku chroni przed zawałami 
serca i udarami mózgu. 
Czekolada jest znana z dużej zawartości substancji korzystnych 
dla zdrowia. W jednej tabliczce znajdziemy niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu magnez, żelazo i 
potas. Niestety smukła sylwetka promowana przez kreatorów 
mody, sprawiła, że coraz mniej osób sięga po czekoladę. Z 
jednej strony to dobrze - nie da się ukryć, że jest to specjał bardzo kaloryczny, oprócz cukrów zawiera 
sporo tłuszczu. Jednak okazuje się, że plusy regularnego jedzenia czekolady są większe niż minusy! 
Jednak mowa tu głównie o czekoladzie gorzkiej.  Co ważne ciemna czekolada jest znacznie mniej 
kaloryczna, gdyż zawiera dużo mniej cukrów. 

 

Śmiech wzmacnia układ odpornościowy i pomaga 

chronić serce. Śmiech dobrze wpływa na nasze 

samopoczucie i rozładowuje napięcie. 

Śmiech sprzyja sukcesowi. Zmniejsza nieśmiałość, 

łagodzi lęki. Ludzie z poczuciem humoru są bardziej 

kreatywni, mają lepsze relacje z innymi osobami w 

pracy i w szkole. 

- Śmiech to zdrowie! 

 

 

- Paulina K.:) 
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SPORT OWE  POTYCZKI 
Tradycyjnie, jak co roku, pod koniec listopada rozpoczęły się zmagania naszych koszykarek i koszykarzy. Oczywiście 

najpierw na etapie gminnym. Zawody miały miejsce 21.11.13r. w szkole we Frysztaku.  

Nasz trener Pan J. Górka dodał nam otuchy, udzielił ostatnich wskazówek- no i zaczęło się. Oprócz naszych drużyn 

wystartowały jeszcze drużyny z Gogołowa i Lubli. Jeśli chodzi o zawody dziewcząt- to od pierwszych chwil widać było, 

że są dobrze przygotowane. Nasza przewaga była dosyć duża, bo 18:4 z Gogołowem i 16:2 z Lublą. Zdobyłyśmy  1. 

miejsce i tym samym zakwalifikowałyśmy  się do powiatu.  Tam zdobyły pierwsze miejsce, wygrywając z  

Skład dziewcząt: Sabina Jamrogowicz, Paulina Kowalczyk, Ola Misiura , Natalia Godek, Wiola Rutka, Natalia Czech, 

Natalka Pająk, Kamila Błoniarz, Wiktoria Godek, Magda Bieszczad, Magda Sygnarska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Również bardzo dobrze grali nasi koledzy. Chłopcy w pięknym stylu zdobyli pierwsze miejsce wygrywając z Lublą 
wygrali 22:6, a z Gogołowem 23:6, przechodząc do etapu powiatowego. Tam też zakończyli swoje podboje, zajmując 
drugie miejsce. 

Skład chłopców: Fortuna Maciej, Boduch Michał, Ogrodnik Fabian, Mulka Sebastian, Łętowski Andrzej, Stefanik 
Marcin, Krystian Sokołowski, Bednarz Kuba, Król Dawid, Tokarski Julian. 

   

 

 

 

Wszystkim gratulujemy i prosimy o trzymanie kciuków przed kolejnymi etapami. 
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A teraz wrócę do wcześniejszych zmagań naszych uczniów. Otóż 30.10.2013r. w Niebylcu odbyły się rozgrywki 
szachowe. Naszą szkołę reprezentowali: Barbara Śliwińska, Krystian Ogrodnik, Paweł Wójcik, Damian Dyka. 
Opiekunką była pani Godek. Nasi gimnazjaliści do Frysztaka przywieźli puchar za zajęcie 3. miejsca. Ogromne 
gratulujemy dobrego wyniku i życzymy, by ta dyscyplina nadal się rozwijała i rozsławiała Frysztak! :)  
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TO 

 JEST  

HU- 

MOR 
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RAK 22.06- 22.07 

SZKOŁA: Musisz się trochę wyluzować, bo ostatnio 

niepotrzebnie dajesz się ponieść nerwom. 

KUMPLE: Ktoś z bliskiej rodziny potrzebuje Twojego 

wsparcia. 

MIŁOŚĆ: Twoje uczucie jest tak wielkie, że aż 

paraliżuje.  

RADA: Zdaj się na swoją intuicję. W Twoim wnętrzu 

jest większość odpowiedzi na pytania, które Cię gnębią. 

 

WODNIK 21.01- 19.02 

SZKOŁA: Wyczujesz niespodziewaną kartkówkę, a 

wyrwany/a do odpowiedzi dostaniesz pytanie, na które 

znasz odpowiedź.  

KUMPLE: Intuicja sprzyja Ci także w tej dziedzinie. 

Szybko wyczujesz, kto ma jakie zamiary.  

MIŁOŚĆ: Daj się poderwać komuś spod znaku Byka.  

RADA: Zanim zaczniesz coś nowego, dokończ to, co 

już rozgrzebałeś/aś. 

 

BYK 21.04- 20.05 

SZKOŁA: Jeśli ilość nauki Cię przerasta, pogadaj o 

tym z nauczycielami. Szczerość jest wysoko 

punktowana!  

KUMPLE: Może dopaść Cię dół, ale przyjaciele okażą 

się niezawodni. 

 MIŁOŚĆ: Nadszedł czas na Twój ruch. Wykaż się 

dyplomacją. 

RADA: Jeśli potrzebujesz pomocy- poproś o nią.  

 RYBY 20.02- 20.03 

SZKOŁA: Kłopoty, które teraz nie dają Ci spać, 

wyjaśnią się dopiero po 20 grudnia. 

KUMPLE: Przypomną o sobie sprawy, o których 

chciałeś/aś zapomnieć. 

MIŁOŚĆ: Skupiony/a na problemach możesz nie 

zauważyć, że miłość jest tuż obok.  

RADA: Szukaj równowagi między intuicją a zdrowym 

rozsądkiem. 

 

BLIŹNIĘTA 21.05- 21.06 

SZKOŁA: Nadarzy się okazja do poprawienia ocen. 

Tylko nie graj nieuczciwie. Jak teraz nakłamiesz, to się 

szybko wyda.  

KUMPLE: Nadstaw ucha, by być na bieżąco z 

ploteczkami. 

MIŁOŚĆ: Miła niespodzianka z jego/jej strony 

poprawi Ci nastrój. 

RADA: Poświęć więcej uwagi swoim bliskim 

BARAN 21.03- 20.04 

SZKOŁA: Warto się teraz przyłożyć- planety 

gwarantują sukces nawet przy niedużym nakładzie 

pracy!  

KUMPLE: Wraca Ci dobry humorek. Znów będziesz 

w centrum zainteresowania!  

MIŁOŚĆ: Po 18 grudnia na horyzoncie pojawi się 

intrygujący nowy znajomy.  

RADA: Czasem warto poprosić o radę kogoś 

starszego. 
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  LEW 23.07- 23.08 

SZKOŁA: Czas na nowe pomysły i wielkie zmiany! 

Dawno szczęście Ci tak nie sprzyjało! 

KUMPLE: Twój optymizm jest zaraźliwy! Bez trudu 

wyciągniesz z dołka niejedną marudę. 

MIŁOŚĆ: Jeśli jesteś jeszcze samotny/a to… nie 

potrwa to długo. 

RADA: Złe chwile kiedyś się kończą- pamiętaj, zbyt 

często łapiesz doła. 

 

SKORPION 24.10- 22.11 

SZKOŁA: Czy Twoja ambicja Cię nie przerasta? Nie 

możesz być najlepszy ze wszystkiego. 

KUMPLE: Szykują się niezapomniane urodziny 

Twojego kolegi. 

MIŁOŚĆ: Miłość trafi Cię jak piorun z jasnego nieba. 

RADA: Zacznij patrzeć na świat optymistyczniej.  

 

PANNA 24.08- 23.09 

SZKOŁA: Po ostatnich akcjach masz prawo mieć 

nerwy w strzępach. Na szczęście sytuacja będzie się 

powoli polepszać. 

KUMPLE: Twoja paczka powiększy się! 

MIŁÓŚĆ: Twoje zmienne humorki podziałają na 

niego/nią… kusicielsko.  

RADA: Nie wszystkim możesz zaufać. Bądź 

ostrożny/a przy zawieraniu znajomości 

STRZELEC 23.11- 21.12 

SZKOŁA: Ktoś bardzo chce Ci przeszkodzić. Po 17 

grudnia przekonasz się kto!  

KUMPLE: Nie wychodź bez czapki! Grypa wisi w 

powietrzu! 

MIŁOŚĆ: Nie dąsaj się na niego/nią, bo właśnie 

nadchodzi najlepszy w tym roku czas dla Twoich uczuć. 

RADA: Rodzice nie robią Ci niczego złego 

WAGA 24.09- 23.10 

SZKOŁA: Optymistyczne newsy sprawią, że 

zapomnisz o zmęczeniu i złym samopoczuciu. 

KUMPLE: Pogódź tych, którzy się poobrażali i może 

zorganizujecie razem jakąś imprezę? 

MIŁOŚĆ: Nie bądź milczkiem. Bez trudu czarujesz 

teraz słowami! 

RADA: Zemsta nie jest żadnym rozwiązaniem. Naucz 

się wybaczać. 

 

KOZIOROŻEC 22.12- 20.01 

SZKOŁA: Pomysły zachowaj na później. Najbliższe dni 

przeczekaj, nie wychwalając się. 

KUMPLE: Spotkania w większym gronie mogę Cię 

irytować. 

MIŁOŚĆ: Kiepski czas na ważne decyzje dla Ciebie. 

RADA: Trzeba kochać, aby być kochanym przez innych.  

 

Wykonała: Natalia 
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Przybiega Jasio na stację benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, szybko ! 

- Co jest ? Pali się ? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

 

Nauczycielka sprawdza w szkole zadanie domowe i 

widzi, że Jagoda go nie ma :                        -Jagoda?  

Kiedy odrabiasz zadanie domowe     Jagoda mówi :                                                            

-Po obiedzie.                                                              -To 

czemu  nie masz tego zadania zrobionego?          -Bo 

jestem na diecie. 

 

Nauczycielka pyta dzieci z języka angielskiego :  

-Do you speak English?  

-Co ?  

Idzie do następnego ucznia .  

-Do you speak English?  

-Hęęę ?  

Idzie dalej .  

-Do you speak English?  

-Yes, I do .  

-Co ? 

 

Nauczycielka pyta dzieci: 

- Jakie macie zwierzęta w domach? 

- Ja mam psa. 

- A ja mam kota. 

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś 

 

- Ech, ta 3B! Nie wytrzymam z nimi! Pytam ich, kto 

wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja 

dyrektor - może to  

rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

 

 

 

 

 

 

Świąteczna rozmowa: 

- Mamo! Mamo! Choinka się pali! 

- Ile razy Ci mówiłam, nie mówi się pali, tylko świeci. 

- Mamo! Mamo! Firanki sie świecą. 

 

Jasio opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w 

indiańskiej wiosce: 

- I poznałem wodza Wielkie Światło i jego dwóch 

synów. 

- A jak się nazywali??? 

- Włącznik i Wyłącznik. 

 

Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się 

pouczyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

Dwie staruszki wychodzą z kina i spotykają trzecią. 

- Na czym byłyście? - pyta trzecia. 

- Hm... - zaczyna jedna - zaraz, bo zapomniałam... 

Pomóżcie mi... Co to jest, takie czerwone z łodygą i 

listkami? 

- Kwiat. 

- Jasne, kwiat. A taki kwiat z kolcami. 

- Róża. 

- O właśnie! Róża, na czym byłyśmy? 
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