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Drodzy Uczniowie! 

                  Na najbliższe trzy kwietniowe dni życzymy Wam jasności 
umysłu, umiejętności przelania posiadanej wiedzy na karty odpowiedzi 

w zestawach egzaminacyjnych, spokoju oraz pogody ducha! 
                  Niech Was nie opuszcza dobry humor, ale niech Waszym 

udziałem będzie również skupienie i poszukiwanie najbardziej trafnych 
odpowiedzi i rozwiązao! 

Redakcja gazetki szkolnej 
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Informator: 
 23 – 25 kwietnia odbędą 

się egzaminy gimnazjalne. 
 26.04 -  dzień otwarty w 

naszej szkole! 
 03 maja wypada Święto 

Uchwalenia Konstytucji – 
przygotuj flagę. 

 Niedługo przerwa majowa – 
czas pomyśleć o 
majówkach. 

 Do wakacji zostało 70 dni. 
 

 
 
 
 

  



INACZEJ NIE ZNACZY LEPIEJ 
             

  -Co tam słychać u nowej pary? Nie wiesz nic Julka? – drwiąco 
spytała Kaja.                                                                                               
–Hmm… Ostatnio byli w kinie… - odparła Julka.                                                
–Ja to ich często w parku widzę. Za rączkę się trzymają. Śmiać mi 
się chce jak na to patrzę. – dodała Blanka.                                                     
Chwile stały w milczeniu. Widać było, że Kaja nad czymś się 
zastanawia. Nagle uśmiechnęła się i cicho powiedziała:                            
-Wypady do kina, spacery po parku… Czemu nie?                                      
-Co? – spytała zdziwiona Blanka.                                                                  
–Nic, nic. – odparła Kaja i odeszła. 

                                                                                                          
Przemek i Olka siedzieli na ławce koło fontanny.                                         
–A może poszlibyśmy na kręgle? – spytał Przemek.                                   
–Na kręgle? A co to za okazja? – zaśmiała się Olka.                                  
–A czy musi być jakaś okazja żebyśmy wyszli gdzieś razem?                    
-No nie… Przemek, nie obraź się, ale jakoś nie mam na to 
ochoty… -Dlaczego?                                                                                                   
-Oj, wiesz… Cała ta sytuacja z dziewczynami…                                         
-Spoko. To co? Posiedzimy tutaj? – spytał Przemek.                                        
–No. – z uśmiechem odparła Olka. – Oj, chyba jednak nie będzie 
zbyt przyjemnie… - dodała po chwili.                                                           
–O kurde. Faktycznie – odparł Przemek, który właśnie zobaczył 
nadchodzącą Kaję.                            

***                                                                                                                

Po chwili Kaja już była koło nich.                                                                
–No, siemka. – rzuciła.                                                                                 
–Cześć… - odpowiedzieli.                                                                             
 
 

 
 



 

 –A co wy tacy sztywni? Wyluzujcie. – powiedziała i usiadła na 

ławce podejrzanie blisko Przemka. Chłopak odruchowo 

przysunął się do Olki.                                                                                                 

–Jeju! Aż taka straszna jestem? – rzuciła Kaja trochę 

zdenerwowana. –Nie o to chodzi. – odparł Przemek.                                                            

–To co? Chyba moglibyśmy się zaprzyjaźnid?                                      

Olka znacząco chrząknęła i spojrzała na Przemka. Nagle 

zadzwonił jej telefon.                                                                                                     

–Sorry. – rzuciła i odeszła, żeby odebrad. Kaja wiedziała, że nie 

może stracid tej szansy. Przysunęła się do Przemka.                                            

–Ładne perfumy. – powiedziała i uśmiechnęła się.                                     

–Dzięki. Olka je wybierała. – odparł spokojnie Przemek.                      

Kaja straciła nieco pewności siebie. Starała się tego jednak po 

sobie nie okazywad.                                                                                                    

–Słuchaj, robie u siebie małą imprezkę… Może byś wpadł? – 

zaproponowała. W tej chwili przyszła Olka.                                                

–No, to będą lecied. Pamiętaj, jesteśmy umówieni! – rzuciła 

Kaja i dumna z siebie odeszła. Olka ze złością spojrzała za nią, 

a potem na Przemka. Chłopak wstał i starał się wytłumaczyd 

jej całe zajście. Olka jednak odwróciła się i zostawiła go 

samego.                 

 



Jaka jest rola stresu przed 
egzaminem? 

 
 
 
Na pewno każdy z nas nie raz przekonał się na własnej 
skórze, co to stres. Jest on nieodłącznym elementem wielu 
życiowych sytuacji, zwłaszcza tych ważnych. Niedługo 
egzaminy gimnazjalne, więc myślę, że każdy – nawet jeśli 
tego nie okazuje –trochę się stresuje już teraz, nie mówiąc 
nawet o tym, co będzie później. Stres jednak nie zawsze ma 
działanie paraliżujące. Często jest tak, że staje się on właśnie 
zachętą do pracy, mobilizuje nas. Niestety większość ludzi 
sobie z nim nie radzi i przez to nie potrafią w decydującej 
chwili wykorzystać wszystkich swoich umiejętności. W 
takiej sytuacji trzeba nauczyć się opanować nerwy tak, aby 
ich działanie stało się pozytywne. A poniżej znajdują się 
opinie innych na poruszony temat: 
-Według mnie stres przed egzaminem jest okropny. Może 
ludzi naprawdę sparaliżować. Po kilkunastu egzaminach aż 
tak go nie odczuwamy i daje on motywację. Ktoś, kto nie 
radzi sobie ze stresem, ma problem. Każdy człowiek zna jego 
uczucie - przecież został po coś on stworzony  
-Każdy egzamin stawia nas w sytuacji stresowej, bez 
względu na stan posiadanej wiedzy. Denerwują się nie tylko 
uczniowie słabi, ale i ci bardzo dobrzy. To, czy dana sytuacja 
będzie stresująca, zależy od samego człowieka i jego sposobu 
myślenia, np. dla jednego ucznia egzamin będzie budził lęk, a 
dla drugiego będzie wyzwaniem, próbą sprawdzenia siebie. 
 

 
 
 



 

MÓJ WYBÓR – MOJA SZKOŁA 

Trzecioklasisto, przed Tobą trudne decyzje, które mogą zaważyć na 
Twojej przyszłości. Chcąc pomóc Ci w podjęciu właściwych decyzji, zwróciliśmy 
się do absolwentów Gimnazjum w Zalesiu z prośbą o przedstawienie krótkiej 
informacji na temat szkoły, do której obecnie uczęszczają. Zaczniemy od: 

Cześć! 

Jestem uczennicą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w 
Łukowie. Moja szkoła znajduje się na ulicy Kryńskiego 10. Wybrałam ją spośród 
wielu innych, ponieważ zauroczyła mnie od pierwszego dzwonka 

Nauczyciele to jedni z najlepszych fachowców, którzy przygotowują nas 
do matury. Nasza zdawalność „egzaminów dojrzałości” wynosi 100%. Lekcje 
odbywają się w specjalistycznych, tematycznych pracowniach. Sale są 
przestrzenne i dobrze oświetlone. Panuje tu miła atmosfera. W naszym liceum 
zawiązują się przyjaźnie na całe życie. Koledzy są uprzejmi i pomocni. 
Przychodzą do nas ludzie z bliska i daleka, ponieważ mamy wysokiej klasy 
internat. Jak co roku, w naszej szkole odbywają się: przeglądy talentów, 
konkursy, projekty, w których biorą udział uczniowie oraz profesorowie. Podczas 
przerw poszczególne klasy pełnią dyżury na korytarzu, by zapewnić nam 
rozrywkę. Samorząd dba m.in. o „szczęśliwy numerek”. Odnajdują się u nas 
humaniści oraz umysły ścisłe, dla każdej z tych grup przewidziane są odstępstwa 
od standardowych zajęć. Szkoła organizuje spotkania z profesorami 
uniwersyteckimi czy też wycieczki do uczelni. 

Bardzo serdecznie zachęcam Was do wyboru naszego liceum. Jeśli 
chcesz uczęszczać do najlepszej szkoły w Łukowie, to przyjdź, a nie pożałujesz. 

Pozdrawiam, 

uczennica IV LO w Łukowie 

Medyk górą!!! 



   Wi +                                  +                                                 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                    

                    kulary                                  anki                                                    miot       

 

HASŁO:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jasiu, który się jąkał, poszedł z kolegami do sadu na jabłka. Chłopcy kazali 
mu stad na czatach. Jeden mówi do Jasia:  
- Jak będziesz kogoś widział, to krzycz "chłop".  
Koledzy zbierają jabłka.  
Nagle Jasio krzyczy:  
- Chłop...chłop...  
Chłopcy błyskawicznie zeszli z drzewa i uciekają, a Jasio:  
- Chłop…, chłop..., chłopaki zostawcie mi kilka jabłek.    
 
 
Idzie blondynka do sklepu z RTV i mówi:  
- Poproszę ten telewizor.  
Na to sprzedawca:  
- Nie sprzedajemy blondynkom.  
Następnego dnia przychodzi brunetka i mówi:  
- Poproszę ten telewizor.  
- Nie sprzedajemy blondynkom.  
- A to dlaczego?  
- Bo tylko blondynki nie umieją odróżniad telewizora od mikrofalówki.                  
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Jadą dwie blondynki windą, jednak ta się popsuła i dziewczyny 
utknęły. Nagle jedna zaczyna krzyczed:  
- Pomocy, pomocy!  
A druga na to:  
- To nic nie daje.  
- Mam pomysł! Może krzyczmy razem?  
- Razem! Razem!            
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Czy umiesz sobie poradzić ze 
stresem? 

 
W związku z tym, że trzeciogimnazjaliści przygotowują się 

do nadchodzących egzaminów, co na pewno wiąże się z dużym 
stresem, przygotowaliśmy dla Was test sprawdzający, w jakim 
stopniu umiecie radzić sobie ze swoimi lękami.   
 

1. W szkole masz wystąpić na apelu. Musisz 
wyrecytować z pamięci wiersz przed całą szkołą. Co 
czujesz?  

a. Jestem strasznie zestresowany/a! Na pewno 
zapomnę tekstu! 

b. Nigdy nic nie dorówna wystąpieniu w zerówce, 
więc jestem raczej spokojny/a. 

c. Dzień przed przedstawieniem pobiegam; to mój 
sposób na uspokojenie się.  

2. Pierwsza randka z osobą, którą bardzo lubisz. Chcesz 
wypaść dobrze … 

a. Cały/a trzęsę się z nerwów! 
b. Jak coś pójdzie źle, mówi się trudno …  
c. Znajdę wspólny temat i będę dla niej/niego miły/a. 

3. Przychodzisz do szkoły i kumpela już na wstępie 
obsypuje Ciebie pytaniami o dzisiejszym 
sprawdzianie. Twoje pierwsze myśli: „Jaki 
sprawdzian?!?”. 

a. Nic nie umiem. Rodzice się wściekną! 
b. Jak się nie powiedzie, to każdy ma prawo do 

poprawy. Można też ściągać. 
c. Uczę się systematycznie, więc powinno być 

dobrze. 
 
 

 



Wywiad z Panią Justyną 
Kaliszuk 

 
„Czasem mam wrażenie, że to mi  
bardziej zależy na dobrych ocenach, niż uczniom.” 
 
Redaktor: Jak długo pracuje Pani jako nauczyciel? 
 
Justyna Kaliszuk: W tym roku mija ósmy rok. 
 
R.: Czy pamięta Pani swoją pierwszą lekcję? 
 
J. K.: Nie za bardzo. 
 
R.: Jak się wtedy Pani czuła? 
 
J. K.: Pewnie byłam trochę zestresowana. 
 
R.: Czy zawsze była Pani dobra z języka  
rosyjskiego? 
 
J. K.: Tak. 
 
R.: Lubiła Pani ten przedmiot? 
 
J. K.: Oczywiście. W przeciwnym wypadku nie 
zdecydowałabym się na studia w tym kierunku. 
 
R.: Jaki jest Pani sposób na uczniów? 
 
J. K.: A to niech zostanie moją tajemnicą. 
 
R.: Czy często żartuje Pani na lekcjach? 
 
J. K.: Różnie, zależy od klasy i sytuacji. 
 



 

Metoda na wiosenną stagnację 

 Możliwe, że jeszcze nie widad jej znaków, ale wiosna 

zbliża się do nas wielkimi krokami. Dni staną się długie i ciepłe, 

a słooce oraz zieleo będą zachęcały do większej aktywności. 

Ale co jeśli nie masz pomysłu na żadne twórcze zajęcia w 

weekendy lub po szkole? Może chciał(a)byś się w coś 

zaangażowad, ale w okolicy brakuje interesujących wydarzeo.  

Znalazłam na to sposób: harcerstwo. 

Dlaczego harcerstwo? Przeprowadziłam krótką rozmowę z 

kilkoma harcerzami i oto powody, dla których uważają, że 

warto: 

 ognisko  

Gdy tylko pogoda dopisuje, zbieramy się i wędrujemy razem w 

zaciszne miejsca wśród dzikiej natury, i rozpalamy tam ogieo, 

by siedząc wokół niego opowiadad sobie  historie, rozważad 

różne kwestie, zarówno te poważne jak i te mniej, by pośmiad 

się oraz pośpiewad czy też posiedzied w milczeniu, przyglądad 

się płomieniom, wsłuchując się w trzaski palonych gałęzi oraz 

odgłosy otaczającej natury. 

 gitara 

Niezbędnik na każdym wyjeździe i ognisku. Pewnie każdy 

harcerz chociaż raz w życiu próbował swoich sił na tym 

instrumencie i wcale nie jest trudno się go nauczyd!  

Wystarczy tylko jakaś prosta i przyjemna melodia, a każde 

spotkanie staje się od razu magiczne. Nie umiesz śpiewad? To 

nie przeszkadza, bo nie o to tu chodzi :) 

 mundur 

Czyli to, po czym najlepiej rozpoznad harcerza. Mundury, 

oprócz tego, że świetnie wyglądają, mają przede wszystkim za  



zadanie pomagać nam poczuć się w pełni członkami jednej 
wspólnoty, ujednolicają nas, choć z drugiej strony każdy 
zaprawiony harcerz będzie upierał się, że jego strój jest jedyny w 
swoim rodzaju. Pewnie ma rację, wystarczy spojrzeć na te 
wszystkie znaczki, naszywki, chusty, sznury, pagony, berety, 
rogatywki...  

 wyjazdy 
Najpiękniejsze oblicze harcerstwa, tu niektórzy mają jedyną w 
życiu okazję by zobaczyć  skrawek Polski, by przebywać z naturą, 
zakochać się w pięknych krajobrazach (zwłaszcza górskich!), 
zobaczyć najciekawsze miasta, zahartować się, nauczyć 
samodzielności i przeżyć przygodę życia. Naszą ideą jest 
aktywność, tu nikt nie wyleguje się na leżaku (tylko czasami), 
zawsze staramy się kreatywnie spędzać czas, zobaczyć jak 
najwięcej, przejść jak najdłuższą trasę i poznać jak największą 
liczbę interesujących ludzi. Nie brakuje również czysto harcerskich 
imprez, ale tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć :) 

 klimat 
Magia harcerstwa. Składają się na nią wszystkie wymienione 
wyżej elementy, ale nie tylko. Unikalny klimat budowany jest 
również przez wiele elementów pojawiających się na każdym 
kroku: piosenki, zawołania, sposób, w jaki odbywają się zbiórki, 
biwaki oraz obozy, wędrówka, duch równości i braterstwa czy 
bliskość z naturą. Każdego przyciąga co innego. 
 

Katarzyna Gałabuda 
drużynowa 5 ŁGDW 

Jeśli jesteś zainteresowany/a tym, co właśnie przeczytałeś/aś, 
uczęszczasz teraz do 3 klasy gimnazjum oraz chcesz spróbować i 
przyjść na naszą zbiórkę napisz do mnie: 
katarzyna.galabuda@gmail.com 

 

mailto:katarzyna.galabuda@gmail.com


 

  MODNIE I WYGODNIE! 
 

Zbliżają się egzaminy gimnazjalne. Trwają one trzy dni, a 

każdego z nich należy założyć elegancki strój. Prezentujemy tu 

nasze propozycje. 

Dla niej 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dla niego 
   

 
 
 
 

  

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczone modele ubrań pochodzą ze sklepów: Cropp, Top Secret, House. 



 

  
 

  WYNIKI TESTU: 
Więcej odpowiedzi "a":  
Masz problemy z rodzeniem sobie ze stresem. Są różne 
sposoby zaleczania tych dolegliwości, np. powolne liczenie do 
20, myślenie o czymś miłym. O innych sposobach możesz 
poczytać na Internecie. 
Więcej odpowiedzi "b":  
Do życia podchodzisz luzacko; nie ważne, czy to 
niezapowiedziana kartkówka, czy ważne wydarzenie w twoim 
życiu. Nie możesz zawsze liczyć na wybrnięcie z jakiejś 
sytuacji, bo powinieneś/aś się na nią przygotować. Może więc 
warto popracować trochę nad sobą. 
Więcej odpowiedzi "c":  
Brawo! Tak trzymać! Nic nie może Ciebie zaskoczyć, bo 
jesteś gotowy/a na wszystko, a nawet gdyby nie to 
opracowałeś/aś już swoje sposoby na stres.  
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