
TO I OWO 

2015, NR 5. 

STYCZEŃ 

G I M NA Z J U M  W  C Z A R N Y M  D U N AJ C U  

W TYM NUMERZE: 
KSIĄŻKA 

MODA NA ZIMĘ 
SKÓRA ZIMĄ 

FILM 
PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI 

OPOWIADANIE 
ANKIETA  
PRZEPISY 

STYCZEŃ - WAŻNE WYDARZENIA 
O OTAWRCIU LODOWISKA 

FERIE ZIMOWE 
DEDYKACJE 



W TYM NUMERZE: 

Moda na zimę 3-4 

Jak zaplanowac  swoją przyszłos c ? 
 

5-6 

Ankieta 7 

Ksiąz ka „Winter” 8 

Sko ra zimą 9 

Opowiadanie 10-13 

Przepisy na pancakes i quiche 14-16 

Waz ne wydarzenia stycznia 17-18 

Ferie zimowe 18-19 

Film „Więzien  labiryntu” 19-20 

Uroczyste otwarcie lodowiska 21 

Dedykacje 21 

Kilka sło w o s ciąganiu 22-23 

Ogłoszenia 24 



Nadeszła ta pora w roku, gdzie modne i stylowe ubrania należy zastąpić ciepłymi kurtkami, 

butami, czapką i szalikiem. Aby nie ochłodzić organizmu, należy ubierać  się odpowiednio 

do temperatury na dworze. Nie możemy się przegrzać, bo to też jest niezdrowe. Przedstawię 

wam kilka porad dotyczących ubioru. 

1. Wychodząc z domu, ubieraj się „na cebulkę”, czyli zakładaj więcej warstw ubrań, 

dzięki temu będziesz mógł regulować swoją temperaturę ciała. Pamiętaj jednak, żeby 

nie zakładać obcisłych rzeczy, które powoduje słabe krążenie krwi. 

2. Obowiązkowo zakładaj czapkę. Głowa jest miejscem, z którego najszybciej ucieka 

powietrze, więc, aby pozbyć się przewlekłego zapalenia zatok, noś czapkę. Chroni ona 

również włosy przed wysuszeniem i przetłuszczaniem się. 

3. Nie zapominaj zakładać  rękawiczek, które chronią twoje ręce przed lekkim odmroże-

niem i wysuszeniem. Pamiętaj również o grubych najlepiej wełnianych skarpetkach i 

ocieplanych butach. 

Jak się ubierać zimą? Zima nie zmusza nas zrezygnowania z modnego, podkreślającego syl-

wetkę ubioru. Łatwym rozwiązaniem dla rozjaśnienia stylizacji jest kontrastująca czapka  

i komin. Także istnieje wiele różnorodnych rodzajów kurtek, płaszczyków. Nawet jeśli je-

steśmy w szkole, możemy wybrać sweter z odpowiednio ciekawym wzorem, nadrukiem, 

aby wyłonić się z tłumu i zostać zauważonym. Oto kilka propozycji: 



Gabrysia Szaflarska 



Próbne testy gimnazjalne dobiegły końca, jednak uczniowie wciąż nie mają 
chwili wytchnienia. Do tej pory każdą wolną 
chwilę poświęcali nauce, lecz teraz muszą zasta-
nowić się nad tym, jaką szkołę ponadgimnazjal-
ną wybrać.  
Ich przyszłos c  zalez y w bardzo duz ej mierze od tej 
włas nie decyzji, zatem musi byc  ona moz liwie naj-
lepsza. Jaką szkoła zapewni zawodowy sukces? 

                        -Liceum 
Jes li zatem gimnazjalista chce wyuczyc  się konkret-
nego zawodu w jak najkro tszym czasie i planuje ry-
chłe podjęcie pracy, nie powinien swoich kroko w 
kierowac  ku liceum. Natomiast osoby, kto re zdecy-
dują się na naukę w tej placo wce, powinny dobrze 
zastanowic  się, jaki profil klasy wybrac , bowiem bę-
dą go kontynuowac  przez kolejne lata studio w.  
 W momencie, w kto rym młody człowiek przechodzi z gimnazjum do liceum, 
mys li „mo j kolega czy moja najlepsza kolez anka idzie do tej klasy, do tej szkoły, 
fajnie by było, abys my tam byli razem”, podejmuje decyzję, kto ra de facto okres la 
po z niej jego z ycie - stwierdził Andrzej Nago rko, koordynator 
warszawskiego liceum Ż agle w rozmowie z Radiem Warsza-
wa.  
 Wybo r profili jest bardzo bogaty: istnieją m.in. klasy 
językowe (w tym z językiem wykładowym), biologiczno-
chemiczne, humanistyczne, matematyczno-fizyczne czy biz-
nesowe. Żgodnie z nową podstawą programową, nauka ma 
byc  nastawiona na sprofilowanie, kto re dzieli przedmioty na 
te nauczane na poziomie rozszerzonym oraz zblokowane.  

                    -Technikum 
Grono oso b zainteresowanych nauką w technikum jest coraz 
większe, bowiem ten typ placo wki łączy w sobie zalety li-
ceum i zawodo wki. Absolwent z tytułem technika ma w ręku 
konkretny zawo d i dos wiadczenie poparte obowiązkową 
praktyką, jednoczes nie posiada takz e maturę, kto ra pozwala na dalszą edukację 
w szkołach wyz szych. Taki młody człowiek ma niemałe pole do popisu, bowiem 
jego szanse na rynku pracy są całkiem niezłe juz  na tym etapie. Jednoczes nie mo-
z e zwiększac  swoje kwalifikacje na studiach, a pracę za-
wodową rozpocząc  po z niej. Wszystko jest kwestią jego 
decyzji. Nauka w technikum trwa najdłuz ej  
ze wszystkich typo w szko ł ponadgimnazjalnych, bo az  4 
lata.  
Oferta jest naprawdę bogata - kierunki, kto re moz na podjąc , to 
m.in.: architektura, informatyka, budownictwo, analityka me-
dyczna, mechanika, elektronika,  

 

 



chemia, fizjoterapia, geodezja, fotografia, 
meteorologia, farmacja, poligrafia, kosme-
tologia czy fryzjerstwo. 

                   -Szkoła zawodowa 
1. Żapewnienie absolwentowi przygoto-

wania ogo lnego celem kontynuacji nau-
ki w technikum uzupełniającym  
lub liceum uzupełniającym. 

2. Żdobycie wykształcenia zawodowego 
poprzez nauczanie przedmioto w zawo-
dowych w formie klasowej lub kurso-
wej oraz odbywanie zajęc  praktycznych 
w Centrum Kształcenia Praktycznego lub jako "młodociany pracownik" w za-
kładzie pracy. 

Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym się  
po ukon czeniu szkoły zasadniczej. 
  
 Jak wybrac  odpowiednią szkołę: 
 Przemys l, co chcesz robic  w przyszłos ci 
 zastano w się, co cię interesuje 
 dopasuj swoje moz liwos ci do typu 

szkoły 
 wybierz się na dzien  otwarty do danej 

szkoły, poznaj ją, popytaj znajomych, co 
sądzą o danej szkole 

 szkołę wybierz z rozsądkiem, nie wy-
bieraj ze względu na to, z e two j przyja-
ciel  tam idzie  

 wez  pod uwagę lokalizację szkoły i do-
jazd do niej 

 dowiedz się, jaki poziom naukowy jest 
w danej szkole 

 rozwaz  oferty rekrutacji danej szkoły (np. kursy na prawo jazdy, kurs barmana czy 
kelnerki) 

 wybierając szkołę o okres lonym profilu sprawdz , kto re przedmioty będą brane 
przy rekrutacji. Moz e powinienes  podszkolic  się :) 

 wybierz zawo d, kto ry zapewni ci zatrudnienie i dobre zarobki 
 ucz się w gimnazjum, wyniki egzaminu są bardzo waz ne, więc postaraj się nie lek-

cewaz yc  wyboru odpowiedniej szkoły 
 zastano w się, czy widzisz siebie w danym zawodzie i czy będzie ci on odpowiadał 
 ucz się języko w obcych, są bardzo waz ne, w przyszłos ci mogą ci pomo c w znalezie-

niu zatrudnienia  
 nie podejmuj decyzji o wyborze szkoły zbyt pochopnie, zastano w się nad tym, nie 

zostawiaj tego na ostatnią chwilę 
 

Anna Podmańska 3d 



Ostatnio w jednej z klas przeprowadzono ankietę dotyczącą re-
lacji między uczniami naszej szkoły, wyniki podano poniz ej. Ża-
pytano ucznio w m.in. o: 

Czy zwracasz uwagę na to, jak są ubrani twoi rówie-
śnicy? 
Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 35¿ społecznos ci ucz-
niowskiej , a więc z prostych kalkulacji wynika, z e około 65¿ 
nie zwraca uwagi na to, jak kto jest ubrany. To znaczy, iz  więk-
szos c  ucznio w uwaz a, z e bez względu na modny ubio r ktos  nie 
jest tym ,,lepszym'' czy ,,gorszym''. 

Czy uważasz, ze w szkole widać różnice pomiędzy 
uczniami bogatszymi a mniej zamożnymi? 
 Na to pytanie 55¿ ucznio w odpowiedziało, z e nie widzi 
ro z nicy pomiędzy uczniami bogatymi i mniej zamoz nymi, 
z tego wynika, ze dla ucznio w nie ma to większego zna-
czenia oraz z e większos c  nie zwraca na to szczego lnej 
uwagi. 

Czy w naszej szkole łatwo znaleźć jakieś kole-
żanki/kolegów i zaprzyjaźnić się z nimi? 
Az  3/4 ankietujących odpowiedziało, z e w naszej szkole 
łatwo znalez c  przyjaciela, pozostała 1/4 moz e byc  spowo-
dowana tym, iz  na początku roku szkolnego wszyscy 
wstydzą się odezwac  i przedstawic , lecz z czasem kaz dy pierwszoklasista znajduje do-
brych znajomych . 

Czy uważasz, ze styl ubierania się twoich kole-
gów/koleżanek ma jakiś wpływ na relacje  
z innymi osobami? 
Natomiast na to pytanie połowa odpowiedziała, z e zwraca 
uwagę na styl ubierania się swoich znajomych, połowa zas  
zaznaczyła, z e nie ma to dla nich większej ro z nicy oraz z e 
nie zwracają na to szczego lnej uwagi. 
Czy uważasz, że aby być na czasie trzeba posiadać ko-
mórkę i inne najnowsze gadżety? 
Ok. 65¿ ucznio w odpowiedziało, z e nie zwraca na to uwa-
gi, s wiadczy to o tym, z e uczniowie mniej zamoz ni nie będą 
przez to lekcewaz eni czy poniz ani. 
 
Powyz sze wyniki ankiety s wiadczą o tym, z e nasi uczniowie są tolerancyjni i bardzo 
kolez en scy. Posiadanie najnowszych gadz eto w czy modnych ubran  nie ma znacznego 
wpływu na to, aby znalez c  sobie dobrego przyjaciela . Wyniki ankiety moz na uznac  
za w pełni pozytywne. :)) 
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Czas się zatrzymał, strach i tęsknota wal-
czyły w jej sercu. 
Rhys stojący w cieniu drzewa posłał jej 
pełen melancholii us miech. 
Czy jestes  gotowa zaryzykowac  wszystko 
dla miłos ci, Winter Blackwood Starr? 
Ż ycie młodziutkiej Winter Starr wywraca 
się do go ry nogami, kiedy babcia, jej jedy-
na bliska osoba, ulega dziwnemu wypad-
kowi i zapada w s piączkę. Dziewczyna zo-
staje odesłana z Londynu do Cae Mefus, 
małego miasteczka na po łnocy Walii, gdzie 
czekają na nią nowi opiekunowie - pan -
stwo Chiplinowie. Cae Mefus powoli staje 
się dla Winter domem. Najstarszy syn Chi-
plino w, Gareth, nie odrywa od niej wzroku. 
W nowej szkole Winter poznaje tajemni-
czego i szalenie przystojnego Rhysa. Ga-
reth pro buje ostrzec dziewczynę przed tą 
znajomos cią, ale ona nie jest w stanie 
oprzec  się nagłej namiętnos ci, kto ra bierze 
we władanie parę młodych kochanko w. 
Niebezpieczen stwo przestaje miec  dla nich 
znaczenie. 
W  hrabstwie dochodzi do niewyjas nio-
nych atako w, sama Winter tez  zostaje na-
padnięta. Przeraz ająca prawda powoli za-
czyna wypływac  na powierzchnię. 

 

 

Winter odkrywa nieznany s wiat, w kto rym 
prastare obyczaje przekazywane są z po-
kolenia na pokolenie, a tajemny pakt strze-
z e z ycia miliono w ludzi. Odkrywa prawdę 
o s mierci swoich rodzico w i o jedynym 
dziedzictwie, jakie jej pozostawili: kryszta-
łowym amulecie, kto ry ją chroni.  
Musi wybierac  między Rhysem, chłopa-
kiem, kto rego kocha a swoim własnym z y-
ciem. 

J
Julia Wiatrowska 

Autor: Asia Greenhorn 
Tytuł: Winter (Tom 1.) 
Wydawnictwo: Dreams Wy-
dawnictwo 
Data wydania: 9 maja 2012 r. 
Liczba stron: 456 
 



Nasza sko ra kaz dego dnia, a zwłaszcza 
zimą jest wystawiona na działanie czynni-
ko w atmosferycznych, jakimi są wiatr, 
mro z czy deszcz. Ż tego powodu nasza 
sko ra w tym okresie bardzo się wysusza, 
powstają popękania. Jednak nalez y pamię-
tac  ro wniez  o swoich dłoniach, paznok-
ciach i ustach. Moz esz temu zapobiec  
i sprawic , by twoja twarz ls niła cały rok. 
Najpierw zajmiemy się ustami. Oto kilka 
rad co robic , aby nasze usta wyglądały  
na nawilz one: 
Wypijaj dziennie duz o wody. 
Przed wyjs ciem na zewnątrz smaruj swo-
je usta woskiem pszczelim lub wazeliną. 
Uz ywaj pomadek, balsamo w z filtrem 
SPF. 
Nie oblizuj ust. Tylko pogorszysz sytua-
cję. 

By twoje dłonie były gładkie i nawilz o-
ne, nakładaj na nie balsamy na podstawie 
gliceryny. Ro b to rano, wieczo r, ale takz e 
wtedy kiedy czujesz, z e są suche. W okre-
sie srogiej zimy zakładaj rękawiczki. 
Teraz przedstawię sposoby na nawilz oną 
twarz: 

W okresie 
zimy zmien  
swo j krem 
na mocno 
nawilz ają-
cy. Kieruj 
się tymi, 
kto re mają 
w składzie mocznik czy glicerynę. 

Stosuj peelingi, aby zlikwidowac  martwy 
nasko rek, dzięki temu twoja twarz lepiej 
będzie wchłaniała krem. 

Gabrysia Szaflarska 



"Ari... 
Wiem, z e pewnie teraz uwaz asz, z e jestem 
samolubem, kims , kto wyraził swoją deza-
probatę dla z ycia w najgłupszy moz liwy 
sposo b, ale powody, dla kto rych zostawi-
łem Cię samą były dos c ..(wstaw sobie sło-
wo), by zakon czyc  z ycie tutaj. 
Kiedy pro bowałem to z siebie wykrztusic , 
nic z tego nie wyszło. 
Ja kochałem Cię. 
Kiedys  poznasz prawdę, o tym, dlaczego 
postanowiłem zniknąc , lecz nie teraz. 
Najwaz niejsze: ciesz się z yciem i zapomnij 
o mnie. 
I mo wię powaz nie- zerwij z Jay'em, zanim 
będzie za po z no. 
Do niedawna z ywy 
Ethan" 
 
Pojedyncza łza spadła na kremowy papier, 
mocząc go. 
Dlaczego Ethanowi tak zalez ało na tym, 
bym zerwała z Jay'em? 
Przeciez  on nic złego nie zrobił nikomu. 
Nie zdradziłby mnie. 
A jes li...? 
Jes li mam byc  w pełni szczera, nawet jesz-
cze całkiem nie znam swoich uczuc  do 
bruneta. Nadal moją największą miłos cią 
był Jason. Nikt tak mnie nie zauroczył, nie 
oczarował, nikogo tak nie pokochałam. 
Wiem, to chore. 
Jay jest po prostu wspaniałym chłopakiem, 
ale nie jestem pewna, czy to prawdziwa 
miłos c , czy ja go kocham. 
I doskonale sobie zdaję sprawę z tego, z e 
zamiast wiązac  się z nim od razu, powin-
nam go jeszcze lepiej poznac , ale wydawa-
ło mi się, z e w kon cu poczuję do niego cos  
więcej. Strasznie jestem  w gorącej wodzie 
kąpana, więc wcale mnie nie dziwi moje 
zachowanie. 
Ale czy Ethan musiał umrzec  tylko po to, 
abym zrozumiała, z e Jay (poza tym, z e jest 
nieznos nie idealny i spełnia wszystkie mo-
je wymogi) i ja nie mamy az  tak wiele 
wspo lnego? 

Jaki to ma sens? 
Ethan... 
Mnie kochał. 
Tego tez  nie zauwaz yłam. Jak mogłam nie 
zauwaz yc ?! 
Co prawda, ja nie odwzajemniałam jego 
uczuc , ale... 
Nie, i tak niczego by to prawdopodobnie 
nie zmieniło. 
Był moim przyjacielem. 
Traktowałam go jak brata. 
Nie mogłabym byc  z bratem... 
Był mi zdecydowanie najbliz szy, spos ro d 
wszystkich moich bliskich. Rozumielis my 
się bez sło w. A potem ja wszystko spapra-
łam przez s mierc  Jasona. Naprawdę, bra-
kowało mi Ethana. Mojego małego Ethsa, 
mojego blondaska. 
Schowałam głowę między kolana i kolejny 
raz wybuchnęłam gorzkim płaczem. 
Strata. 
Słowo samo w sobie cholernie dołujące.  
Ale tak naprawdę nie umiemy opisac  tego 
uczucia, dopo ki nie stracimy kogos  bez-
powrotnie. Nieodwołalnie. Nieodwracal-
nie. 
I zno w mocne, niezmiennie twarde słowa. 
Wszystkie są takie ostateczne.  
Brak moz liwos ci. 
To włas nie strata. 
Ż adna alternatywa nie jest tak wygodna. 
W takim momencie moz na tylko płakac , a  
i tak to z adne wyjs cie. Bo płacz ma pomo c 
nam wyrzucic  z siebie całą gorycz, z al  
i rozpacz. Ale kiedy kogos  tracimy, to tym 
emocjom nie ma kon ca. Nie ma z adnej 
szansy na całkowite pozbycie się ich. Po-
czucie straty to najgorsza odczuwana 
przez człowieka emocja. Choc  większos c  
nie uwaz a, by to w ogo le było uczucie.  
Strata to kwintesencja smutku, nieprze-
rwanego z alu i ogromnej rozpaczy, a  
w kon cu złos ci, kto re tworzą bombę, kto ra 
tylko czyha, by wybuchnąc .  
Strata to kradziez  częs ci jestestwa. Kiedy 
kogos  tracimy, jakas  cząstka nas umiera. 
Żazwyczaj ta najbardziej związana z tym  



 
kims . Utrata więzi osłabia nas i prowadzi 
do wymuszonej psychicznie akceptacji. 
Jednak takowa następuje dopiero na kon -
cu. Żanim do niej dojdzie, w pierwszej fa-
zie jest smutek. Wszechobecny, twardy  
i otępiały. Następnie złos c , paląca i furiac-
ka, kto ra wkro tce ustępuje całkowitemu 
brakowi reakcji. Ż ycie w zakłamaniu- moje 
ulubione stadium. Standardowa nazwa: 
olewka - czyli ulubione motto Ethana. Po-
tem jest kolejna częs c , tym razem przygnę-
bienie i wszechogarniająca ospałos c , a  
w kon cu wymuszona przez psychikę, kto ra 
ma dos c  stania w miejscu- akceptacja. 
Poczułam zapach poduszki chłopaka. 
Wciągnęłam go i wstałam z ło z ka. W ła-
zience ogarnęłam trochę twarz i poszłam 
do pokoju Ericki. 
- Hej, Erica - weszłam do s rodka. 
Dziewczyna siedziała na ło z ku z kartką  
w ręku. 
- Dostałam od niego list - rzekła ze smut-
nym us miechem - On ma rację. Nie powin-
nam się smucic . Skoro chciał umrzec , to 
pewnie teraz jest mu lepiej. Moz e z ycie  
nie będzie bez niego takie samo, ale to na-
dal z ycie. Nie mogę go tracic  - zaczęła na-
wijac . 
- Tez  tak uwaz am - skinęłam głową. 
- Czyli Erica i Aria wracają do dni s wietno-
s ci?- zapytała z nies miałym us miechem. 
- Tak - szczerze wyszczerzyłam zęby.  
Po raz pierwszy od dnia s mierci Ethana 
poczułam się lepiej - Mam problem... 
- Jaki?- zapytała blondynka. 
- Ja... Nie kocham Jay'a - rzekłam. 
- Co?- wybałuszyła oczy przyjacio łka. 
- Ethan cos  mi us wiadomił. Ż e ja i Jay nie 
mamy wiele wspo lnego. Kiedy zgodziłam 
się byc  jego dziewczyną, wierzyłam, z e 
moz e nam się udac . Moz e dlatego, z e był 
poniekąd bratem Jasona - wzruszyłam ra-
mionami. 
- Jasona?- spytała zdziwiona. 
- Przyrodnim - odpowiedziałam. 
Blondynka pokręciła głową. 
- Niemoz liwe. Rodzice Jays'a się nie roz-
wiedli. Dotąd są razem - zaprzeczyła 

dziewczyna. 
- Więc Jay mnie okłamał?- oszołomiona 
kalkulowałam wszystko powoli. 
- Na to wygląda - orzekła smutno Erica. 
Poczułam ukłucie w sercu. Kłamstwo. 
Wyjęłam telefon i wybrałam numer Jay'a. 
- Halo?- odezwał się głos w słuchawce. 
- Jay?- zapytałam cicho. 
- Aria. To ty - no niee, przeciez  moje imię 
nie wys wietla mu się na ekranie. 
*sarkazm* 
- Moglibys my się spotkac  na plaz y? Na Ma-
libu?- zaproponowałam. 
- Tak, jasne. Żaraz będę - rzekł ciepło i się 
rozłączył. 
- Na plaz y?- spytała skołowana blondynka. 
- Muszę się dowiedziec  prawdy. I z nim 
zerwac . Kto wie, do czego zmusi mnie 
przygnębienie - westchnęłam i podnio-
słam się z ło z ka dziewczyny. 
Erica chwyciła mnie za ramię. 
- Aria. Nie zro b nic głupiego - w jej oczach 
ujrzałam strach. Jednak nie mogłam jej po-
cieszyc , więc rzekłam: 
- Nic nie obiecuję. 
I wyszłam. 
Wsiadłam do samochodu i w piskiem opon 
odjechałam spod domu Ericki. Nie przej-
mując się niczym, przyspieszyłam.  
W mgnieniu oka znalazłam się przy wej-
s ciu na plaz ę. Stał tam Jay, czekając  
na mnie. Uraczyłam go spojrzeniem i ge-
stem dłoni pokazałam, z e ma is c  za mną. 
Szlis my dokładnie w to miejsce, w kto re 
często trafiałam spacerując z Jasonem.  
Na 40-metrowy klif przybrzez ny. Obro-
s nięty zewsząd drzewami, krzewami i ro z -
norodnymi kwiatami. Majestatyczny. I nie-
bezpieczny. W tamtym momencie niebez-
pieczen stwo było najmniejszym proble-
mem. 
- Po co mnie tu przyprowadziłas ?- zapytał 
Jay, gdy juz  znalez lis my się na miejscu. 
- To było miejsce, w kto rym spędzałam 
często czas z Jays'em - odrzekłam chłodno. 
- Martwiłem się. Ty naprawdę przez yłas  
s mierc  tego blondaska - powiedział cicho 
chłopak. 
- Kim ty jestes ?- wyparowałam nagle. 



Jasona - pokręciłam głową przecząco. 
- Wow- klasnął w dłonie - Dopiero po 
dwo ch miesiącach zorientowałas  się?- 
zdziwiony zapytał. 
- Kim jestes ?- ponowiłam pytanie, ignoru-
jąc to zadane przez niego. 
- Chcesz znac  całą prawdę? Nawet jes li bę-
dzie bolesna?- spytał. 
- I tak miałam z tobą zerwac . Daj mi teraz 
powo d - cofnęłam się o krok, przybliz ając 
się do kran ca klifu. 
- Poznałem Jasona w barze. Szukał dobre-
go dilera. No i oto ja się pojawiłem - wska-
zał na siebie kciukami - Stąd wiem, z e miał 
problemy, ale to nie Matthew go namo wił. 
To ja to zrobiłem. Początkowo szukał dile-
ra dla jednej działki na spro bowanie. I nie 
chciał więcej. Ale jakims  cudem udało mi 
się go przekonac  do zakupu kolejnej. I na-
stępnej. Potem przestał nad tym panowac . 
Poprosił mnie o radę. Szczerze mo wiąc, 
zamiast wysłac  go na odwyk, powiedzia-
łem, z e i tak jest stracony, więc lepiej, z eby 
ze sobą skon czył. Żadziwiające jest to, z e 
mnie posłuchał - przechylił głowę w bok i 
na jego usta wbiegł us miech szalen ca - Po-
tem spotkałem ciebie. Żastanawiałem się, 
czy na tobie tez  wypro bowac  moją umie-
jętnos c . No wiesz... Namo wic  do c pania, a 
potem do samobo jstwa tak, z eby nikt na 
mnie nie trafił i z ebym nie poszedł sie-
dziec . Ale wtem pojawił się Ethan i to on 
stał się ofiarą - rzekł lekcewaz ącym tonem, 
bawiąc się nitką, wystającą z koszulki. 
Wpatrywałam się w niego. 
Jay tak szybko się zmienił. Tak szybko 
zrzucił maskę kochającego i czułego chło-
paka. No jasne, od początku mu nie zalez a-
ło. 
Nie wiedziałam, co zrobic . Momentalnie 
poczułam ws ciekłos c  wzbierającą się  
w moim sercu. Tak ogromna, tak furiacka, 
tak... wszechogarniająca. Krzyknęłam gło-
s no i donos nie: 
- Juz  nie z yjesz! 
- Ja?- parsknął - To ty juz  kilka razy prawie 
popełniłas  samobo jstwo. To ty jestes   
na skraju wytrzymałos ci psychicznej. I to 
ty juz  nie z yjesz. 

- Masz rację. To koniec. Juz  nie z yję - po-
wiedziałam cicho i cofnęłam się jeszcze 
dwa kroki. Az  w kon cu zabrakło ziemi pod 
moimi stopami. 
* 
 
Żawsze marzyłam, by byc  jak ptak - by la-
tac .  
Teraz leciałam. 
By spas c . 
Gdybym nie była pewna, z e to wytwo r mo-
jej zmęczonej psychiki, dałabym sobie rę-
kę uciąc , z e słyszałam moje imię, wołane 
przez Jasona. Mogłabym się pokusic  o wia-
rę w to, lecz włas ciwie z adna nadzieja  
nie mogłaby zmienic  mojego wyboru. 
Wciąz  mam w pamięci słowa Jays'a :"Nie 
skoczysz. Pamiętaj, nie dołączysz  
do mnie." 
A jednak. Chyba dołączę. 
Czułam wiatr we włosach. Bezwład ogar-
niający moje ciało był przyjemny. Serce 
praktycznie stało w miejscu. Adrenalina 
poczęła wzrastac , a krew pulsowac  w z y-
łach. Nie machałam rękoma i nie wywija-
łam nogami. W z aden sposo b nie chciałam 
umknąc  s mierci. Wprost przeciwnie-  
w tym momencie pragnęłam jej, jak nicze-
go innego. Nic juz  tak bardzo nie było waz -
ne. 
Ethana nie ma. 
Jasona nie ma. 
Jay to kompletny dran . 
Erica mnie nie potrzebuje. 
Rodzice mają mnie gdzies . 
Nie mam nikogo. 
Jak tu przeciwstawic  się problemom? 
Juz  czułam słony posmak na ustach. 
Morze coraz bliz ej. 
To była sekunda. Moje ciało z hukiem i gło-
s nym pluskiem wpadło do wody. Krople 
cieczy rozbłysły tysiącem barw. Tworzące 
tęczę malutkie łezki otaczały mnie ze-
wsząd, zapełniając kaz dą wolną prze-
strzen . Moje ubranie szybko przemokło  
do suchej nitki. Włosy unosiły się falami  
w spienionej wodzie, nadając mi majesta-
tycznego wyrazu. Nie wyglądałam, jak to-
pielec. a raczej, jak syrena. Gotowa, by ko-



omamiona. Łowca został upolowany. Czu-
łam, z e woda zaczyna przytłaczac  moje 
płuca. Brakowało mi tlenu. Niewiele my-
s ląc, wciągnęłam haustem wodę, by zapeł-
nic  organy wodą. Kręgosłup musiałam 
uszkodzic , kiedy moje ciało uderzało o ta-
flę wody. W szyi czułam us cisk. Nawet wo-
dy juz  nie byłam w stanie wdychac . Ukru-
szona kos c  zapewne wbiła mi się w płuca, 
oskrzela, gardło... 
Poczułam krew w ustach i to, z e tracę 
wzrok. Szkarłatna ciecz odpływała mi  
z kon czyn, pozostawiając je zmartwiałymi. 
Ciemnos c  delikatnie zbliz ała się ze swoimi 
mackami, by mnie s cisnąc  i stłamsic . To 
było jak kajdany, ale tylko początkowo. 
Potem juz  bardziej, jak ło z ko, zachęcające, 
by się na nim połoz yc . Krztuszenie się 
krwią rozcien czoną w wodzie miało swoje 
piękno. Teraz wyobraz am sobie, jak wszy-
scy dookoła krytykują moje kanony pięk-
na. Było ciekawszym doznaniem kilka mi-
nut przed s miercią.  
Nagle poczułam, z e cos  mnie ciągnie. I to 
nie s mierc . Czyjas  dłon  wyrywała kosia-
rzowi mnie z ręki. Byłam coraz bliz ej po-
wierzchni. S wiatło kłuło mnie w zmęczone 
słoną wodą morską oczy. Wyrzuciło mnie 
na brzeg. 
Umrzec  na swojej ukochanej plaz y to tez  
jakies  wyjs cie. Twardy, mokry piasek wbi-
jał się w moją sko rę. Uwierał. Przeszka-
dzał.  
Żakrztusiłam się wodą, a juz  po chwili 
wraz z krwią zaczęła opuszczac  moje ciało.  
- Aria. Masz z yc - usłyszałam cichy, przytłu-
miony ostry głos. 
Ktos  kilkakrotnie przycisnął moją klatkę 
piersiową, jeszcze bardziej pogarszając 
stan mojego kręgosłupa. Co ciekawsze, nie 
czułam bo lu. Włas ciwie to, z e umieram juz  
mi nie przeszkadzało. Nawet zaczęłam się 
cieszyc . Otworzyłam oczy i nad sobą zoba-
czyłam Brandona - brata Matthew. Był w 
naszym wieku, a do tego mocno przypomi-
nał Jasona. Klęczał nade mną, jakby mo gł 
cos  jeszcze wsko rac . Lez ałam, cała poła-
mana, niezręcznie ułoz ona na piachu.  
Czułam juz  ciemnos c . Jes li tak się da. Czu-

łam jedynie chło d w s rodku. Ten ze-
wnętrzny nie był juz  w moim zasięgu. Na-
gle moje bezsensowne istnienie ukazało 
mi się w jednej wydumanej chwili. Potocz-
nie ludzie krzyczą w takim momencie 
"całe z ycie przebiegło mi przed oczyma", 
dla mnie to nie całe z ycie.  To tylko najlep-
szy moment. Czyli mo j spacer z Jays'em. 
Niestety, moje z ycie nie nalez y do najcie-
kawszych. 
Ostatecznie moje ciało przestało reagowac  
na jakiekolwiek bodz ce. Wzrok wysiadł 
pierwszy, zaraz za nim dotyk, węch i smak 
pewnie tez . Niewiele słyszałam w ogo le 
przez wodę, kto ra zatkała mi uszy, ale je-
stem pewna, z e i słuch zaniknął. Krew lała 
się ze mnie, jak ze z ro dła. Nic nie czułam. 
Cieszyłam się, z e umieram. To najlepsze, 
co mogłam zrobic . 
Tylko Ericę zostawiłam. 
Ona pewnie tez  popełni samobo jstwo. 
Wiem, z e jestem bezmys lna, mo wiąc to, ale 
cieszę się. Przynajmniej tam będziemy ra-
zem. Tam nikt nas nie zniszczy. 
Tam z aden Jay nie zniszczy mi z ycia. 
Jeszcze kilka sekund. 
Przestałam oddychac . Serce mi stanęło. 
Cos  pękło. 
 
Mo wiłam Ci, z e do ciebie dołączę. 
 
I zgasłam. 
 
 

Kasia Kukułka 



ZAKRĘCONE PANCAKES Z CYNAMONEM I SOSEM ŚMIETANKOWYM 

Te placuszki łączą w sobie pyszną słodycz sosu oraz cynamonowy posmak. Na-
prawdę fantastyczne połączenie, które rano pozwoli idealnie zacząć dzień, nato-
miast wieczorem przyjemnie go zakończy . 

ILOŚĆ: 4 spore placuszki 

 CYNAMONOWA MASA: 

 4 łyz ki roztopionego masła  

 ¼ szklanki cukru 

 ½ łyz ki cynamonu 

ŚMIETANKOWY SOS: 

 4 łyz ki masła 

 56g serka s mietankowego 

 ¾ szklanki cukru pudru 

 ½ łyz eczki ekstraktu z wanilii 

SKŁADNIKI NA CIASTO: 

 1 szklanka mąki tortowej 

 2 łyz eczki proszku do pieczenia 

 ½ łyz eczki soli 

 1 szklanka mleka 

 1 jajko 

 1 łyz ka oleju 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 Do miseczki z roztopionym ma-

słem dodaj cukier oraz cynamon  

i wszystko razem połącz.  

 Przeło z  do woreczka spoz ywczego 

lub innego, z kto rego będziesz 

mo gł wycisnąc  ładną spiralę. Kon -

co wkę woreczka lekko utnij no-

z yczkami, aby pozostał malutki 

otwo r do wylewania masy. 

 Masło, serek, cukier puder oraz 

ekstrakt z wanilii przeło z  do gar-

nuszka i podgrzej do uzyskania 

gładkie masy. Żostaw  do ostygnię-

cia. 

 W kolejnej miseczce za pomocą 

trzepaczki lub miksera połącz 

wszystkie składniki na ciasto. 

 Na patelnię dodaj niewielką ilos c  

oleju i lekko rozgrzej. Chochelką 

nabierz ciasto i wylej tworząc do-

syc  spore placuszki. Gdy na po-

wierzchni pojawią się bąbelki, za 

pomocą woreczka utwo rz na pla-

cuszku spiralkę, zaczynając od 

s rodka i kon cząc przy brzegu. Ma-

sy nie nalez y wylewac  za blisko 

brzego w placuszka, poniewaz  wy-

leje się na zewnątrz, tworząc nie- 

ładny wygląd.  



 Pozostaw tak placuszka jeszcze 

przez 2-3 min. i przeło z  na druga 

stronę. Smaz  do uzyskania złotego 

koloru. Placuszki przed podaniem 

polej sosem s mietankowym.  

SMACZNEGO! Julia Wiatrowska 



QUICHE Z POMIDORAMI 

SKŁADNIKI: 

 arkusz gotowego (lub własnej roboty) 

ciasta francuskiego 

 5-6 s redniej wielkos ci pomidoro w 

 kilka listko w bazylii 

 1-2 ząbki czosnku 

 mozarella 

 2-3 jaja 

 2-3 łyz ki s mietany lub gęstego jogurtu 

greckiego 

 so l i pieprz do smaku 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 

 Pomidory sparz we wrzątku i obierz 

ze sko ry, a następnie usun  gniazda 

nasiennie, tak aby został tylko 

miąz sz. Pokro j go w mniejsze cząstki. 

Dodaj do nich kilka listko w s wiez ej 

bazylii oraz posiekany drobno czo-

snek i odstaw przynajmniej na kilka-

nas cie minut. 

 Jaja i s mietanę rozkło c  na jednolitą 

masę, poso l i popierz do smaku, do-

daj pokrojoną na kawałeczki lub 

startą mozarellę. 

 Ciastem wylep formę do tarty wraz  

z brzegami, ponakłuwaj je widelcem 

w wielu miejscach. Na ciasto wyło z  

pomidory, a następnie na całą po-

wierzchnię tarty wylej ro wnomiernie 

masę jajeczną z mozarellą. 

 Wstaw do piekarnika nagrzanego  

do 180 stopni na ok. 35-40 minut – 

będzie gotowa, gdy wierzch lekko się 

zrumieni. 

Najlepiej smakuje na ciepło. 

Julia Wiatrowska 



Styczeń to pierwszy miesiąc w roku, ma 31 dni. Jego nazwa pochodzi od charak-
terystycznych cech związanych z towarzyszącymi temu miesiącowi zjawiskami 
przyrodniczymi lub z rytmem wykonywanych w tym czasie prac na roli. Nazwa 
miesiąca  pochodzi od słowa „tyki”, które w tym czasie sporządzali gospodarze. 
Nazwa może też pochodzić od „styku” z uwagi na to, że miesiąc ten występuje na 
przełomie roku. W języku staropolskim styczeń nazywano również tyczniem, 
godnikiem i ledniem. 

Styczeń niektórym kojarzy się również z środkiem zimy 
czy powrotem do szkoły po przerwie świątecznej. Styczeń 
to miesiąc wielu świąt. Najbardziej znane to m.in.  
 Nowy Rok- 1.01  
 Objawienie Pan skie ( potocznie znane jako S więto Trzech 

Kro li)- 6.01 
 Dzien  Babci- 21.01 
 Dzien  Dziadka- 22.01 

Te mniej znane to m.in. 
 Dzien  Pokoju- 1.01  
 Dzien  sprzątania biurka- 8.01 
 Dzien  wegetarianina- 11.01 
 Dzien  dialogu z judaizmem- 17.01  
 S wiatowy Dzien  Masowego Przekazu- 24.01 
 Dzien  sekretarki i asystentki- 25.01  
 Dzien  dialogu z islamem- 27.01  

 
Styczeń to również miesiąc narodzin wielu zna-
nych osobowości z Polski  i świata.  
 1.01 - Wojciech Kossak (malarz) 
 3.01 - Seweryn Krajewski (kompozytor) 
 4.01 -Isaac Newton (angielski fizyk) 
 5.01 -Andrzej Gołota (bokser) 
 7.01 -Nicolas Cage (amerykan ski aktor) 
 8.01 -Małgorzata Foremniak ( polska aktorka) 
 11.01 -Edyta Bartosiewicz (polska wokalistka) 
 14.01 -Krystyna Pron ko (polska piosenkarka) 
 15.01 -Stanisław Wyspian ski (polski poeta) 
 16.01 -Kate Moss (brytyjska modelka) 
 17.01 -Benjamin Franklin (amerykan ski uczony) 
 19.01 -Leszek Balcerowicz (polski polityk) 
 20.01 -David Lynch (amerykan ski rez yser) 
 



1. Jak można spędzić ferie zimowe w gminie 
Czarny Dunajec i okolicach 
 Ferie zimowe to zaraz po wakacjach najbar-
dziej wyczekiwany przed ucznio w czas. Ferie 
zimowe trwają 2 tygodnie i przypadają na mie-
siące zimowe. Jak więc dobrze spędzic  ten bez-
troski czas .? Oto kilka propozycji i atrakcji: 
Ferie spędzaj aktywnie, najlepiej uprawiając 
sporty zimowe. W naszej gminie jest wiele 
obiekto w sportowych do rekreacji: 

 lodowisko w Czarnym Dunajcu, gdzie spędzisz czas, 
jez dz ąc na łyz wach czy grając w hokeja 

 wyciągi narciarskie, na kto rych moz esz do woli szalec  
na nartach czy snowboardzie 

 s ciez ka rowerowa przebiegająca od Nowego Targu az  
na Słowację, kto ra w okresie zimowym moz e słuz yc  
jako trasa do biegania na nartach 

 opro cz tego moz esz wybrac  się na pobliską go rkę, tam 
czeka cię jazda na sankach, nartach, snowboardzie. 
Moz esz ro wniez  sam zbudowac  małą skocznię nar-
ciarską i urządzic  razem z przyjacio łmi minikonkurs 
skoko w narciarskich 

 dobrym pomysłem jest takz e zorganizowanie kuligu 

 moz esz ro wniez  skorzystac  z siłowni czy klubu fitness 

 bądz  kreatywny i urządz  z przyjacio łmi bitwę  
na s niez ki, ciekawym pomysłem jest ro wniez  lepienie bał-
wana :) 

        

 21.01 -Bogusław Mec (polski piosenkarz) 
 28.01 -Aleksander Kamin ski (polski pisarz) 
 29.01 -Martin Schmitt (niemiecki skoczek 

narciarski) 
 

Styczeń szczyci się także wieloma 
przysłowiami: 
, 
 ,Kiedy styczen  mokry trzyma, zwykle bywa 

długa zima'' 
 ,,Gdy styczen  zamglony, marzec zas niez ony'' 
 ,,Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to'' 
 ,,Kiedy styczen  najmroz niejszy, wtedy roczek najpłodniejszy'' 
 Anna Podmańska 
 
 



2. Inne pomysły, które również warto wykorzystać, gdy 
bardzo ci się nudzi : 
 koniecznie spotkaj się z znajomymi 
 wybierz się do kina czy teatru 
 oglądaj ciekawe filmy 
 czytaj ksiąz ki 
 posłuchaj dobrej muzyki, potan cz, poszalej :) 
 naucz się gotowac , zobaczysz to fajna zabawa ;) 
 zagraj w gry planszowe lub komputerowe 
 zro b sobie mały wypad do centrum handlowego czy ga-

lerii 
 posprzątaj poko j, to nie takie straszne, spro buj, moz esz 

się fajnie bawic  :D 
 poucz się, jes li masz zaległos ci w szkole xD 
 
Ferie to czas wolny od szkoły, także przede wszystkim 
ODPOCZYWAJ!!! 
  

Anna Podmańska 3d 

Nastoletni Thomas (Dylan O'Brien) budzi 
się w ciemnej windzie, nie pamiętając ni-
czego poza własnym imieniem. Trafia do 
tajemniczej Strefy: obszaru zamieszkanego 
przez kilkudziesięciu innych chłopco w, 
kto rzy dostali się tam w identyczny spo-
so b. Ogromny mur otaczający teren roz-
chyla się kaz dego ranka, otwierając przej-
s cie do labiryntu. Najstarsi mieszkan cy 
usiłują znalez c  wyjs cie od dwo ch lat. Nowa 
nadzieja pojawia się wraz z dziewczyną, 

Teresą 
(Kaya 
Scode-

lario), kto ra trafia do Strefy w s piączce, 
s ciskając w dłoni tajemniczą notatkę.  

Reżyseria: Wes Ball 
Scenariusz: Noah Oppenheim, T. S. 
Nowlin, Grant Pierce Myers 
Tytuł: „Więzień labiryntu” 
Gatunek: Thriller, Akcja, Sci-Fi 
Produkcja: USA 
Premiera: 19. września 2014 
(Polska), 11. września 2014 
(świat) 

http://www.filmweb.pl/person/Dylan+O%27Brien-1306254
http://www.filmweb.pl/person/Kaya+Scodelario-832797
http://www.filmweb.pl/person/Kaya+Scodelario-832797
http://www.filmweb.pl/person/Kaya+Scodelario-832797


Ciekawostki: 
 Brenton Thwaites i Connor Pao-

lo brali udział w castingu do roli Tho-
masa, ale przegrali z Dylanem O'Brie-
nem. 

 Catherine Hardwicke była pierwot-
nie brana pod uwagę na stanowisko 

rez ysera filmu. 

 Żdjęcia do filmu kręcono w Baton 

Rouge i Jackson (Luizjana, USA). 

 

 Film kręcono od 6 maja do 1 lipca 

2013 roku. 

Główne role: 

Dylan O’Brien Aml Ameen 

Chris Sheffield 

Ki Hong Lee 

Blake Cooper Kaya Scodelario  

Thomas Brodie-

Sangster 

Will Poulter Dexter Darden 

Julia Wiatrowska 

http://www.filmweb.pl/person/Brenton+Thwaites-1572906
http://www.filmweb.pl/person/Connor+Paolo-141748
http://www.filmweb.pl/person/Connor+Paolo-141748
http://www.filmweb.pl/person/Dylan+O%27Brien-1306254
http://www.filmweb.pl/person/Dylan+O%27Brien-1306254
http://www.filmweb.pl/person/Catherine+Hardwicke-40414


Dedykacje: 
Pozdro dla chłopako w z II a – dobry przekaz leci. 
Pozdrowienia dla lele heu heu -wchodz  bokiem. 
Dla Balazi, co by kopcił (w piecu). 
Dla Burka, co by na WF-ie c wiczył. 
Dla Patryka, czyli mnie, z ebym był sobą. 
Dla Kasi i Moni z okazji 16 urodzin ! Sto lat :* Wasza Basien ka. 
Dla Eli, wez  się w kon cu do nauki ! 
Dla Radzia, z eby była pompa. 
Pozdro dla Ż ula od ukochanej. Mo j nr 668 947 324 :P :* :3 
Pozdrowienia dla Stunt team Czarny Dunajec od Dudka (Seby) i Thx. 
Dla Toporka, co by palił gumę na komarze, kto ry jest w dizlu i leje do niego łolej ros lin-
ny. 
Dla Bzyka co by wraz z Toporkiem na ogarze rozwijał zawrotną prędkos c :) 

Dnia 25 stycznia 2015 roku w naszej 
szkole odbyło się wielkie otwarcie no-
wego lodowiska działającego przy na-
szej szkole. Wszyscy bardzo długo przy-
gotowywalis my się na to wydarzenie. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 13  
na hali sportowej , gdzie odbyły się ja-
sełka przedstawione przez nasze ko łko 
aktorskie. Następnie wszyscy zgroma-
dzeni przeszli na lodowisko. Tam został 
zaprezentowany przez ucznio w naszej 
szkoły pokaz jazdy na łyz wach. Ostat-
nim punktem programu był koncert kolęd takz e w wykonaniu naszych ro wies niko w. 
W auli szkolnej natomiast przygotowana była wystawa na temat sporto w zimowych. 
Sala była pięknie przystrojona. Na s cianie wisiały opisy dotyczące łyz wiarstwa i zdjęcia 
zawodniko w związanych z tym sportem. Żnajdowało się tam ro wniez  puchary i medale 
zdobyte przez sportowco w. W pomieszczeniu wisiały ro wniez  wykonane przez nas 
prace plastyczne przedstawiające nasze ulubione zimowe dyscypliny sportowe. Przez 
cały czas w szkole była czynna kawiarenka, gdzie moz na było zakupic  ciasto, kto re 
przygotowali uczniowie.  
Wszystko zakon czyło się po z nym popołudniem i wszyscy wro cili do domu z us mie-
chem na ustach.  
 

Wioleta Łuszczek  



Niby wiesz, że nie powinieneś, ale kiedy  czasu na naukę zabrakło, przygotowu-
jesz ściągę, obmyślasz, gdzie ją dobrze schować i nastawiasz się na wielkie odpi-
sywanie. Czy postępujesz źle? Hm… przygotowanie ściągi to nic złego, ale korzy-
stać z niej nie powinieneś. 

W TEN SPOSÓB SIĘ UCZYSZ. 
Jes li jestes  wzrokowcem, zapamiętujesz ze swojej 
s ciągi bardzo duz o. Poza tym bardzo skutecznie 
podsumowujesz to, czego się ostatnio nauczyłes .  

JEŻELI DO TEJ PORY NIE MIAŁEŚ 
CZASU NA NAUKĘ, 
Przynajmniej pisząc s ciągę, powto rzysz so-
bie częs ci informacji, a co nieco zostanie Ci 
w głowie. 

ŚCIĄGA DAJE POCZUCIE BEZPIECZEŃ-
STWA. 
Nawet jes li masz pewnos c , z e nie odwaz yłbys  
się s ciągac , poczujesz się pewniej, wiedząc o 
małej schowanej w rękaw karteczce, kto ra za-
wiera najwaz niejsze informacje. 

ŚCIĄGA POZWALA SZYBKO PRZYPOMNIEĆ 
SOBIE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZED 
LEKCJĄ. 
Żanim znajdziesz włas ciwy temat w podręczniku, mijają 
cenne minuty. Żamiast wertowac , zajrzyj do s ciągi, na 
kto rej masz wszystko, co najwaz niejsze. 

No dobrze, powiesz, rzeczywiście pisanie ściąg się opłaca, ale dlaczego 
właściwie nie powinno się z nich korzystać w czasie klasówki? Mam na-
dzieję, że poniższe argumenty dadzą Ci odpowiedź na to pytanie. 

TO OSZUSTWO! 
I włas ciwie ten jeden powo d powinien Ci wystar-
czyc . S ciągając, oszukujesz swojego nauczyciela, z e 
piszesz „z głowy”. To nieuczciwe! Pamiętaj ro wniez   
o konsekwencjach: oszustwo powinno byc  ukarane. 



NARAŻASZ SIĘ NA OBNIŻENIE OCENY. 
 Nawet jes li nauczyciel przyłapał Cię, gdy sprawdzałes  jedną datę z trzydziestu i wszystkie 
pozostałe napisałes  sam, moz e Cię ukarac , obniz ając stopien , zabierając  pracę przed kon cem 
sprawdzianu, stawiając jedynkę i odbierając moz liwos c  poprawy. Żastano w się, czy to Ci się 
opłaca. 

ŚCIĄGAJĄC, TRACISZ ZAUFANIE NAU-
CZYCIELA. 
Nauczyciel przestaje Ci wierzyc  i zaczyna przyglądac  
Ci się z podejrzliwos cią. Juz  nie tak łatwo uwierzy, z e 
nie zrozumiałes  pracy domowej –byc  moz e stwier-
dzi, z e zno w pro bujesz go oszukac  i po prostu nie 
chciało Ci się odrobic  zadania... 

NICZEGO SIĘ NIE UCZYSZ. 
Pisanie klaso wki to nie tylko sprawdze-
nie tego, co wiesz, ale ro wniez  nauka 
logicznego mys lenia, kojarzenia fakto w, 
utrwalenie zdobytej wiedzy. Bezmys lne 
przepisywanie nic Ci nie daje. 

OPIERAJĄC SIĘ CIĄGLE NA ŚCIĄGACH, 
ROBISZ SOBIE ZALEGŁOŚCI. 
Gdy nastawiasz się na s ciąganie, ro wnoczes nie 
rezygnujesz z nauki, a przepisując informacje na 
klaso wce, nic nie zapamiętujesz. Żazwyczaj jestes  
skupiony, z eby się udało, a kiedy rzeczywis cie się 
uda, często nawet nie wiesz, co przepisałes . To 
sposo b moz e i  skuteczny, ale na kro tką metę. Jak 
sobie poradzisz z napisaniem sprawdzianu na 
koniec roku, gdy będziesz musiał posiadac  wie-
dzę ze wszystkich lekcji? 

Julia Wiatrowska 
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1. Od stycznia do marca obchodzimy w szkole Dni Bezpieczne-

go Internetu– zachęcamy gorąco o włączenie się do różnych 

działań zaplanowanych w ramach DBI. 

2. Przypominamy klasom drugim o realizacji projektu eduka-

cyjnego. 

3. Zbieramy plastikowe nakrętki, które zanosimy bezpośrednio 

do Pań w bibliotece. 

4. Zachęcamy do aktywnej pracy w samorządzie szkolnym! 

5. Dalej szukamy chętnych do pracy w redakcji naszej gazetki! 

6. Przypominamy o aktualizacji gazetek klasowych i na kory-

tarzach! 

7. Przypominamy o konkursie plastycznym „Anioły w mojej 

wyobraźni”. Prace należy składać u p. M. Kucharskiej-

Żądło. 


