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W wigilię św. Andrzeja,  
spełniona niech będzie Wasza nadzieja.  

Niechby Wam się sprawdziło 
co kiedyś wymarzyło. 

to,  

Życzy redakcja szkolnej gazetki 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                
 
 
 
• Informator…………………………………...3 
• Akcja „KUPON”………………………........3 
• Życzenia…………………………………….3 
• Nasza twórczość.........................................…4 
• Inaczej nie znaczy lepiej………………….…5 
• Czy warto mieć drugą połówkę…….……….7 
• Rozrywka…..…………………………..……8 
• Pomyśl!.........................................................10 
• Czy jesteś spontaniczny/a…………….....…11 
• Czy wiesz że?...............................................11 
• Wywiad z Panem Michałem Pyrko………..12 
• Modnie i wygodnie………………………...14 
• Wyniki do zagadek i psychotestu………….16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      IInnffoorrmmaattoorr::  
• 31 października – Halloween. 
• Mimo iż spadł już pierwszy śnieg, zapowiada 

się jeszcze jesienna aura. 
• 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych. 
• 1-2 listopada – dni wolne od zajęć. 
• Nie zapomnij o Święcie Niepodległości -11 

listopada. 
• Czas na wróżby andrzejkowe – noc z 29-30 

listopada. 
• 

 

KUPON ZNAJDUJE SIĘ NA OSTATNIEJ 
STRONIE!!! 

AKCJA „KUPON” 
Od listopada rusza akcja „KUPON”, której patronuje 

Samorząd Uczniowski. Wyżej wymieniony blankiet upoważnia do 
jednorazowego

To Ty decydujesz, kiedy chcesz być „chroniony” i z jakiego 
przedmiotu. Wystarczy, że 

 zwolnienia z odpowiedzi lub pracy domowej.  

przekażesz nauczycielowi

 

 szczęśliwy 
kupon, który będzie opatrzony pieczęcią szkolną. 

 
ŻYCZENIA 

Od następnego numeru w naszej gazetce będziecie mogli 
publikować życzenia imieninowe lub urodzinowe dla swoich 
znajomych. Wystarczy tylko przygotować tekst i przekazać go pani 
Magdalenie Buczek, a zostanie on umieszczony na naszych stronach. 



 
 
  
Zapałkowy ogień – niby taki mały 
i cichy, 
ale dający nadzieję … na lepsze 
jutro! 
Promyk. Nikły promyczek ukazujący 
wewnętrzną radość serca. 
Gdy patrzymy na niego, 
skacze z radości. 
 
Jesteśmy łakomi na szczęście, 
które chcielibyśmy zatrzymać dla siebie. 
Zamknąć w jak najcichszym  
i najciemniejszym miejscu, aby nikt 
się nie dowiedział… 
aby nikt nam go nie ukradł… 
 
 

Niedoceniona jesień 
Liście spadają z drzew, to znak, że idzie jesień. 
Listonosz przez park biegnie gdzieś,  a w ręce paczkę niesie. 
Siedzę na ławce sama, bo 
nikt czasu dzisiaj nie ma. 
Nikt nie chce spojrzeć chociaż raz 
na park, co się tak zmienia. 
A ja ciągłego zamieszania mam już dość. 
Więc siedzę tak z nadzieją, że nadejdzie ktoś. 
Że siądzie sobie obok mnie i porozmawia ze mną, 
że tak jak dla mnie tego dnia praca będzie mu rzeczą obojętną. 
 

 
 



Inaczej nie znaczy lepiej 

 - No to spotkamy się o 16.30 przy sklepie. - powiedziała 
Kaja.                                        

– No… A w czym idziecie? – spytała Blanka.                                                                   
– Pewnie w dżinsach. – odpowiedziała Julka, niepewnie 
spoglądając na dziewczyny.                                                                                                                          
– Chcesz iść w ZWYKŁYCH spodniach?! – z wyrzutem 
krzyknęła Kaja. Julka zaczerwieniła się i spuściła głowę. 
Olka też poczuła się trochę dziwnie. Obie uważały, że nie 
warto stroić się na otrzęsiny, bo pewnie i tak będą 
wymazane markerami, sprejami i pianką.                                                             
– Ja to idę w tej żółtej spódnicy. Kaja, wiesz w której? – 
Blanka skierowała się w stronę przyjaciółki.                                                                                        
– Ta, co ostatnio kupiłaś?                                                                                                     
- Ta, co ostatnio kupiłyśmy RAZEM.                                                                                 
– No mniejsza z tym… W każdym razie ja też idę w 
spódnicy.                                      

– Dobra, to widzimy się o 16.30. – rzuciła Blanka.                                                
Julka i Olka spojrzały po sobie. Wkurzyło je, że Blanka i 
Kaja wszystko ustalają same, bez względu na nie. Wolały 
się jednak dostosować do wymogów koleżanek. Wyszły 
ze szkoły, podzielone na dwie grupy.                                                                                                                                       
Pięć minut przed umówioną godziną Olka i Julka czekały 
już przed sklepem.                                                                                                                                  

 



– Pewnie im się jeszcze trochę zejdzie. – powiedziała Julka.                              
Olka kiwnęła głową. Przez następne 20 minut stały bez słowa, 
zastanawiając się, kiedy wreszcie przyjdą dziewczyny. W 
końcu Olka krzyknęła:                               
- Dostałam SMS-a od Kai! Kurde! Ale one mnie wkurzają… - 
Olka była naprawdę zdenerwowana.                                                                                             
– Co się stało? – spytała dość spokojnie Julka.                                                                  
– Nasze „świetne przyjaciółki” poszły sobie na dyskotekę 
same.                            
– Jak to?!                                                                                                                          
- Kaja napisała tyle, że zapomniała o spotkaniu, a i tak wyszły 
później, więc poszły same.                                                                                                                          
– No to co teraz robimy?                                                                                                                
- Idziemy! – krzyknęła Olka.                                                                                       
Zdenerwowane dziewczyny ruszyły w stronę szkoły. 
                                                                                                                                                 
- Ciekawe, czy Julka z Olka przyjdą? Może się rozmyśliły… - 
powiedziała Blanka.                                                                                                                                    
– Jak dla mnie to lepiej by było, gdyby nie przychodziły. 
Jeszcze zrobiłyby nam obciach. – odparła Kaja.                                                                                           
– Ej, chodź może pójdziemy do tamtego kółka. Zobacz, tam 
jest ten Piotrek z IIId. – Kaja i Blanka poszły w stronę kółka. 
Znalazły całkiem niezłe miejsce. Zaczęły tańczyć. Nagle 
Blanka szarpnęła Kaję za rękę.                                 
 – Co ty… Yyy… Co one tu robią?!                                                                                     
- Też się zastanawiam… Chociaż… Wiesz… W zasadzie to 
mówiły, że przyjdą…                                                                                                                        
- No i co z tego? Chodź!                                                                                             
Zanim Blanka zdążyła się zorientować w zamiarach Kai, ta 
wypchnęła już z kółka koleżanki. Zajęła miejsce koło Piotrka. 
Po chwili chłopak ze swoim najlepszym kolegą odeszli z 
kółka. I zaczęli tańczyć z… Olką i Julką. Kaja i Blanka 
zastygły w bezruchu.         

 
           



Czy warto mieć drugą połówkę? 
 
Zdarza się, że kiedy widzimy w szkole lub na ulicy 

okazującą sobie uczucia parę, krzywimy się i uważamy, że 
takie zachowania są niewłaściwe w miejscach publicznych. 
Tak naprawdę jednak w głębi duszy zazdrościmy takim 
osobom. Wszyscy chcieliby znaleźć swoją połówkę. Jest to 
bowiem osoba, której można bezgranicznie zaufać, dla której 
bylibyśmy gotowi poświęcić nawet swoje własne życie. 
Partner przypomina trochę przyjaciela. Można z nim 
porozmawiać o wszystkim zawsze i wszędzie. Jednak 
uczucie, jakim nas darzy jest wyjątkowe, nie może się równać 
z żadnym innym. Druga połówka daje nam też poczucie 
bezpieczeństwa. Samo przebywanie w obecności kochanej 
osoby budzi naszą wewnętrzną radość i spokój.  
A tak na poruszony przeze mnie temat wypowiadali się inni: 
 

Uważam, że warto mieć swoją drugą połówkę. Miłość 
jest to pragnienie szczęścia dla drugiej osoby. Po pierwsze, 
ludzie potrzebują siebie nawzajem w trudnych sytuacjach i 
pragną dzielić swoje dni, plany. Miłość leczy wszystkie rany 
(nie fizyczne). Ponadto, zakochanie to najpiękniejszy okres w 
życiu człowieka. 
 

Dzięki drugiej połówce, możesz czuć się bezpieczniej, 
zaznać bliskości i na Twojej twarzy może pojawić się 
uśmiech, a w życiu zagościć szczęście. Taka osoba może nas 
podnieść na duchu w trudnej chwili w upadku . Jeśli się kogoś 
kocha, to zrobi się dla niego wszystko. Druga połówka nie 
zawsze jest tą odpowiednią, dlatego warto nawet bardzo długo 
szukać tej właściwej. 
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gwazda 

Hasło:……………………………………………………………………… 
 
 
Pani od polskiego pyta Jasia: 
 - Jeżeli powiem: "jestem piękna", to jaki to będzie czas? 
 - Z całą pewnością przeszły! 
 
Nauczycielka pyta Jasia: 
 - Jasiu, kiedy się pisze duże litery? 
 A Jaś na to: 
 - Kiedy ktoś jest niedowidzący. 
 
Brunetka mówi do blondynki: 
- Patrz jaki ładny las.  
A blondynka jej odpowiada:  
- Nie widzę, drzewa mi zasłaniają. 
 
Stoją dwie blondynki na przystanku autobusowym.  
Jedna pyta się drugiej:  
- Którym autobusem jedziesz?  
- Jedynką. A ty?  
- Dwójką.  
Jedzie autobus z numerem 12, blondynka mówi do drugiej:  
- Patrz jedziemy razem! 
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1. Obchodzi imieniny 30 listopada. 
2. Czas oczekiwania przed Bożym Narodzeniem. 
3. Po angielsku „carpet”. 
4. Niejedna w wieczór andrzejkowy. 
5. Bywa mroźna i ze śniegiem. 
6. Mężczyzna po angielsku. 
7. Z jajek na śniadanie. 
8. Lany przez klucz na andrzejkach. 
9. W rękach krawcowej, potrzebna do szycia. 
 

 

 

 Wesołych wróżb andrzejkowych! 



      
 
 

 

 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                      

•Pewnego dn ia oj ciec rzekł do swoich trzech synów: "Podaruję 
wam część swoich owieczek. Mój najstarszy syn dostanie połowę, 
młodszy czwartą część, a najmłodszy piątą" i wyprowadził 19 
owieczek. Synowie chcieli się szybko podzielić, ale trafili na 
problem, ponieważ 19 nie dzieli się ani przez 2, ani przez 4, ani 
przez 5. Wrócili więc do ojca po pomoc, a ten błyskawicznie 
rozwiązał ich problem..... jak ? 

•Pewna o soba n astępująco nazwała swoje dzieci: Sebastian, 
Laura, Michał, Kuba, Monika. Jakie powinna dać imię 
kolejnemu dziecku, jeśli wiemy, że będzie to syn: Marek, 
Bartek, Czarek czy też może Piotrek? 

•Przez bystrą i głęboką rzekę chce się przeprawić 
dwóch przyjaciół. Mają oni tylko jedną łódkę, która 
może udźwignąć tylko jedną osobę. Obojgu jednak 

udało się przeprawić. Jak to zrobili ??? 

Odpowiedzi do zagadek na końcu gazetki 



Czy jesteś spontaniczny/a? 
 

1. Twoi znajomi chcą się zapisać z Tobą na kurs językowy. 
a. Idę z nimi. 
b. Zapytam rodziców, czy zapłacą mi za lekcje. 
c. Muszę to przemyśleć.  
 
2. Okazało się, że w cukierni zabrakło Twoich ulubionych 
ciastek. Co robisz? 
a. Muszę spróbować czegoś nowego! Kupuję inny rodzaj słodyczy. 
b. Poszukam innej cukierni. 
c. Obejdę się smakiem. 
 
3. W szkole znajomi proponują Ci wagary. 
a. Idę! Z nimi zawsze i wszędzie! 
b. Urwę się z ostatniej lekcji. 
c. Nie i koniec. 
 
4. Nie umiesz śpiewać, a Twoi znajomi chcą pójść na karaoke. 
a. Idę! I tak będzie dobra zabawa! 
b. Idę pod warunkiem, że będę śpiewać tylko razem ze wszystkimi. 
c. Będę się przyglądać, jak śpiewają inni. 

WYNIKI PSYCHOTESTU NA KOŃCU GAZETKI 

 

 

• Kampania wrześniowa nie zakończyła się we wrześniu. 

• W Singapurze obowiązuje zakaz publicznego żucia gumy. 

Nazwa 
"Kampania wrześniowa" jest terminem umownym, używanym przez 
historyków na określenie pierwszych walk wojska polskiego z wojskami 
III Rzeszy i ZSRR trwających od września do początku października. 

W Arabii Saudyjskiej kobietom nie wolno prowadzić samochodów. 



Wywiad z Panem Michałem 
Pyrko 

„W szkole podstawowej chciałem być chirurgiem.” 

Redaktor: Jak długo pracuje Pan jako nauczyciel? 

Michał Pyrko: Niecałe 2 lata. Wcześniej 5 lat pracowałem jako 
redaktor kartograf. Robiłem mapy zarówno w wersji papierowej, 
jak i do nawigacji.  

R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą lekcję? 

M.P.: Pamiętam pierwszy rok szkolny. Lekcji nie. Jakoś umknęła 
mi z pamięci. 

R.: Jak się wtedy Pan czuł? 

M.P.: Byłem ciekawy, co będzie dalej. Zastanawiałem się, kogo 
poznam, czego się nauczę. Nie bałem się. 

R.: Czy zawsze był Pan dobry z geografii? 

M.P.: Zawsze. 

R.: Lubił Pan ten przedmiot? 

M.P.: Bardzo lubiłem. Co więcej, na każdą wycieczkę 
przygotowywałem sobie mapę. 

R.: Jaki jest Pana sposób na uczniów? 

M.P.: Nie istnieje jeden sposób, który działałby na każdego 
ucznia. W końcu każdy jest inny. Jednak głównym celem 
jest przekazanie wiedzy. 

R.: Czy często żartuje Pan na lekcjach? 

M.P.: Myślę, że wy to wiecie najlepiej. Zdarza mi się żartować. 
Lubię to, pod warunkiem, że klasa jest w porządku. Sądzę, 
że przez humor czasem można lepiej przyswoić wiedzę. 



 
R.: Jaka była Pana najgorsza ocena w szkole? 
 
M.P.: Jedynka. Jedna…albo dwie. 
 
R.: Jaki przedmiot był Pana słabą stroną? 
 
M.P.: Przedmioty językowe i plastyka. Nie szły mi dobrze. Nie umiałem 

i ni e u miem  rysować. Nie byłem też dobry z przedmiotów 
humanistycznych. 

 
R.: Jakie było Pana najśmieszniejsze wydarzenie z dzieciństwa? 
 
M.P.: Nie pamiętam… Na pewno jakieś były… Tylko nie mogę sobie 

przypomnieć jednego konkretnego… 
 
R.: Czy pamięta Pan swoją pierwszą szkolną miłość? 
 
M.P.: Nie pamiętam, która była pierwsza… Chociaż… Jednak 

pamiętam. 
 
R.: Jeżeli mógłby Pan cofnąć czas, to kim by Pan został? 
 
M.P.: Nie wiem, ale w szkole podstawowej chciałem być chirurgiem. 

Czy teraz chciałbym nim być? Nie wiem… 
 
R: Czy w związku z tym był Pan dobry z biologii i chemii?  
 
M.P.: Tak. Ogólnie byłem niezły w przedmiotach przyrodniczo-

matematycznych. 
 
R.: Co według Pana jest najlepsze w pracy nauczyciela? 
 
M.P.: Satysfakcja z tego, że uczniowie wychodzą ze szkoły ze zdobytą 

wiedzą. A ja się do tego przyczyniłem. 
 
R.: Co jest najgorsze? 
 
M.P.: To, że nauczyciel musi spełniać wiele ról. Jest jednocześnie 

pedagogiem, psychologiem, psychiatrą, rodzicem, policjantem. 
Musi przekazać wiedzę. Czasem to jest naprawdę trudne. 

 



 

MODNIE I WYGODNIE!                                  
MODNA JESIEŃ 
 
 
Ona 

Choć uwielbiamy kobiece sukienki i spódnice, to modne spodnie 
na jesień 2012 też przykuwają naszą uwagę i już zastanawiamy się, jaki 
fason wybrać w nowym sezonie. W tym roku stawiamy na wysokie stany 
i przede wszystkim rurki. Trendy nakazują także zaopatrzyć się w coś 
w graficzne wzory - przykuwające uwagę spodnie w tym stylu będą 
świetnym pomysłem.             

 

 

 

 

 

 

                                    



 
                                                                             
On 

Dla Was proponujemy spodnie o prostym kroju. Są 
one uniwersalne, praktyczne i dobre na każdą okazję! 
Modnym elementem będą duże kieszenie z tyłu. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczone modele spodni pochodzą ze sklepów: Top Secret, Reserved, 
Cropp                               



 

 

WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a": 
Jesteś spontaniczną osobą. Decyzje podejmujesz praktycznie od razu, lecz 
nad niektórymi sprawami lepiej się zastanowić. 
Spróbuj pomyśleć nad czymś jakiś czas. 
 
Więcej odpowiedzi "b": 
Wiesz, nad którymi sprawami warto się zastanowić, a które lepiej podjąć 
bez większych rozmyślań. Znakomicie! 
 
Więcej odpowiedzi "c": 
Przed podjęciem decyzji rozmyślasz o rzeczach "za" i "przeciw". Bardzo 
dobrze! Jednak nad niektórymi lekkimi sprawami nie myśl tak dużo. 
 
 
WYNIKI ZAGADEK: 
•Ojciec przyprowadził jedną owieczkę ze swojej stajni. Bracia 
mieli ich już wtedy 20, więc pierwszy dostał 10 (połowa z 20), 
drugi 5 (czwarta część z 20) i trzeci 4 (piąta część z 20). 
Została jedna owieczka, która należała przecież do ich ojca. 
•Czarek. Spójrz na pierwsze litery nazw kolejnych miesięcy 
roku. 
•Przyjaciele przybyli nad rzekę z przeciwnych stron. 
 
 
 
 
 
 

SPRÓBUJ JESZCZE RAZ 
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