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Coraz bliżej majówka ... 

 

Witam Was serdecznie w kwietniowym wydaniu Gazety Szkolnej.  

Do wakacji pozostały co prawda jeszcze dwa miesiące, ale niedługo 

czeka nas dość długa „przerwa od szkoły”, a mianowicie majówka. W tym roku 

będzie one trwała prawie tydzień (01.05-06.05).  

Nasza redakcja w tym miesiącu przygotowała dla Was dużą dawkę 

interesujących artykułów. W kwietniowej Gazecie Szkolnej znajdziecie reportaż z 

VIII Gali Oskarowej, informacje o dniach otwartych, które odbyły się w naszej 

szkole, tegorocznym teście szóstoklasistów i egzaminach gimnazjalnych. Poza 

tym będziecie mogli przeczytać artykuły takie jak „Mała słabość czy 

niebezpieczny nałóg- zakupoholizm”, dotyczące problemów młodzieży, 

Wielkanocy i Lanego Poniedziałku. Oczywiście nie zabraknie również naszych 

stałych rubryk „Z polszczyzną za pan brat”, „Warto wiedzieć” oraz „Ciekawostki 

naukowe”.  

 

Życzę miłego czytania „Gazety Szkolnej” i wspaniałej majówki! 

Pozdrawiam  

 

Malwina Morawska 
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Wielkanoc 

Wielkanoc - to jedno z 

najważniejszych świąt 

chrześcijańskich upamiętniających 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa. Obchodzone jest w 

pierwszą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni. 

 

Symbole i ozdoby Wielkanocne  

Symbole Wielkanocne są związane 

przede wszystkim ze 

zmartwychwstaniem i odradzającym 

się życiem. 

Koszyk ze święconką powinien 

zawierać:  

 Jajka - symbol życia i 

odrodzenia  

 Baranek - Symbol Jezusa 

Chrystusa  

 Chleb - także symbolizuje 

Ciało Chrystusa, jest oznaką 

dostatku  

 Sól - symbol dostatku i 

gościnności  

 Wędliny - symbolizują 

kończący się Wielki Post.  

Ponadto w koszyku znajdować się 

mogą także inne produkty jak np. 

rzeżucha, ser i ciasto. 

Inne symbole wielkanocne to np. 

zajączek, kurczaczek, rzeżucha, 

gałązki wierzby (kotki, bazie) 

 

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne 

Wielkanoc to prawdopodobnie 

święta, z którymi związana jest 

największa ilość zwyczajów i tradycji. 

Jest to malowanie i święcenie jajek,  

święconka, dzielenie się jajkiem, 

śniadanie wielkanocne, Emaus 

(odpust krakowski), Rękawka 

(krakowska zabawa we Wtorek po 

świętach), śmigus-dyngus, Dziady 

śmigustne (małopolska), Siuda Baba 

(okolice Krakowa), pogrzeb żuru i 

wieszanie śledzia na zakończenie 

Wielkiego Postu, wieszanie lub 

topienie Judasza itp. 

 

Malwina Morawska kl. II TE
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Lany poniedziałek 

 
 

Nazywamy tak 
drugi dzień świąt 
Wielkanocy. 
Poniedziałek nazwany 
został lanym z powodu 
zwyczaju, jaki w ten 
dzień jest obchodzony. 

W polskiej tradycji 

tego dnia polewa się 
wodą inne osoby. 
Pokropienie wodą 
symbolizuje 
przebudzenie się 
przyrody do życia oraz 
zdolność ziemi do 
rodzenia. Na wsi do 
dzisiaj możemy spotkać się ze 
zwyczajem pokropienia wodą święconą 
pól przez gospodarzy.  

Jak się okazuje jest to tradycja , 
której do końca wszyscy nie rozumieją . 
Relację z tego zwyczaju zaprezentowała 
amerykańska telewizja CNN . 
Dziennikarz tej stacji Anderson Cooper 
był tak rozbawiony zachowaniem Polonii 
z Buffalo, iż musiał przerwać program. 
Po szybkim apelu przełożonych 
prezenter przeprosił wszystkie polonijne 
organizacje .  

Dzień ten sprawia wiele 
przyjemności. Moim zdaniem, każdy kto 
chce, powinien udać się w drugi dzień 
świąt na kazimierski rynek . Przy 
odgłosie syren wozów strażackich na 
wszystkich chętnych czekają strażacy. 
Nie żałując wody,  polewają ludzi . W 
Kazimierzu akcja ta ma już 30 lat .  

Jednak polewając bez zgody 
przypadkowego przechodnia,  należy 
pamiętać, że wyciągnięte mogą zostać 

konsekwencje. W obecnym roku za 
takie wykroczenie można było otrzymać 
mandat w wysokości nawet 500 zł !  

W tym roku  dzień ten 
świętowaliśmy 9 kwietnia. Mimo iż 
początek tego miesiąca był dość 
pochmurny, Śmigus-Dyngus można 
uznać za udany. Całe szczęście humory 
dopisywały, a ja ze znajomymi nie 
pozostawiliśmy na sobie suchej nitki . 
Około godziny 12:00 w ruch poszły 
wiadra oraz bomby wodne. Wcześniej 
oczywiście nie odmówiłem sobie 
przyjemności i z samego rana, gdy 
wszyscy jeszcze spali, zaskoczyłem 
rodziców i młodsze rodzeństwo . W 

nagrodę musiałem zrobić wszystkim 
śniadanie  .  

Mimo iż jest to stary słowiański 
zwyczaj, uważam, że warto 
kontynuować go w dzisiejszych czasach. 
W końcu jest to dzień wolny od szkoły !  

 

Mateusz Bielecki 
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Dni otwarte w ZSZ 
  
Ostatnio w naszej szkole odbył się 

dzień otwarty dla młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych. Każdy zainteresowany 
13 kwietnia od godziny 13.00 został 
oprowadzony po szkole przez starszych 
kolegów z klas I LOAB i I LOS. 
Uczniowie starali się pokazać budynek 
szkoły i opowiedzieć o zwyczajach w niej 
panujących. W tym celu były również 
wystawione kroniki szkolne. Każda 

zaangażowana osoba w to wydarzenie 
starała się, aby gimnazjalista poczuł się 
jak najlepiej i wrócił 1 września do 
naszej szkoły już  jako nie zwiedzający, 
ale nowy członek naszej szkolnej 
społeczności. 

 

 
Zespół Szkół Zawodowych mógł się 

również zaprezentować podczas XIII 
Powiatowej Giełdy Szkół 
Ponadgimnazjalnych 9 marca 2012 r.  

w Pomiechówku.  Szkołę reprezentowali 
uczniowie z klasy I LOAB wraz z panią 
wicedyrektor Agnieszką Rutkowską, 
panią pedagog Wiolettą Skurczyńską  i 
panem profesorem Włodzimierzem 
Zawadzkim.  

 

 
 

Zaprezentowaliśmy swoją ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 2012/2013. 
W tym roku wzięły w niej udział 
wszystkie szkoły średnie z  terenu 
powiatu nowodworskiego.  
Gimnazjaliści i ich rodzice mogli 
skorzystać z pomocy doradcy 
zawodowego oraz pedagoga z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 
Sylwia Darkowska kl. I LO
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SZKOLNA TESTOMANIA 

 
Coraz częściej mówi się o tzw. „utestowieniu” egzaminów. Testy w 3. i 6 

klasie podstawówki, w gimnazjum, na maturze... No właśnie, a przecież powinno 
się szczególny nacisk położyć na kreatywne myślenie, żeby uczniowie umieli 
korzystać z różnego rodzaju informacji, a potem pokazać, że potrafią z nich 
skorzystać i stworzyć coś samodzielnie. 

W 2008 r., kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o niepokojącym 
zjawisku szkolnej testomanii, prof. Krzysztof Konarzewski ostro krytykował to 

zjawisko. Powoływał się przy tym na przeprowadzone przez siebie badania, z 
których wynikało, że co trzecia szkoła zamiast uczyć dzieci logicznego myślenia, 
rozwiązywania problemów, zachęcać do czytania książek czy obcowania z poezją 
woli wpajać im umiejętność rozwiązywania testów, a na lekcjach najwięcej czasu 
poświęca się temu, co może pojawić się na egzaminie.  

 

Badanie podstawowych 
umiejętności uczniów trzecich 
klas szkoły podstawowej. Celem 

tego projektu jest zebranie informacji na 
temat rzeczywistego zakresu oraz 
poziomu opanowania podstawowych 
umiejętności przez uczniów kończących 
I etap kształcenia, a także czynników 
środowiskowych i edukacyjnych, 
wpływających na te umiejętności. 

Ale po co w ogóle ten 
sprawdzian? 

Na pewno przygotowuje uczniów do 
tego, z czym będą się musieli zderzyć w 
przyszłości. Przed nimi kolejne 
egzaminy, matura, sesje na studiach. 
Ale jest i druga strona tego medalu. Bo 
jak wiedzę, zdobywaną przez sześć lat 

szkoły, sprawdzić jednego dnia, w ciągu 
jednej godziny, na jednym egzaminie. 
Wyniki przecież mogą zależeć od tego, 
jak dziecko w danym dniu się czuje, czy 
nie jest chore, czy w domu nie było 
jakichś problemów. Wynik takiego 
jednodniowego testu nie jest za bardzo 
obiektywny.  
- Kompletna bzdura. Dzieci oprócz 
nerwów nic z tego nie mają. A my mamy 
jeszcze większy stres. To tak, jakby ktoś 
nie wierzył, że przez te trzy lata 

mogliśmy ich czegoś nauczyć - zwierza 
się jedna z nauczycielek.  

Wioletta Wiśniewska kl. I LOA 
 
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW 

Test zwany kompetencyjnym mający 

sprawdzić wiedzę zdobytą w podstawówce 

uczniowie klas szóstych pisali 3 kwietnia. 

Był to pierwszy poważny egzamin w życiu 

13-latków. Przez 60 minut ponad 360 

tysięcy dzieci w ponad 12 tysiącach szkół 

odpowiadało na te same pytania, głównie z 

zakresy języka polskiego i matematyki. 

Sprawdzano w jakim zakresie młodzież 

opanowała umiejętność czytania, pisania, 

liczenia, rozumowania, samodzielnego 

szukania i korzystania z informacji oraz 

stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 22 

czerwca. Będą ważną informacją dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. Mają 

odzwierciedlać szkolne braki, zaległości i 

potrzeby ich nadrobienia. 
PRZYKŁADOWE ZADANIA Z TESTU : 

*Asia uwielbia godzinami oglądać telewizję. 

któregoś dnia jej mama straciła cierpliwość: 

- Asiu, jak możesz?! Już trzy godziny 

siedzisz przed telewizorem! 



 7 

-Ależ mamo, to tylko 10% mojego wolnego 

czasu dzisiaj. Uzasadnij, że Asia się 

pomyliła. 

*Napisz, jakie korzystne zmiany w życiu 

człowieka dokonały się dzięki rozwojowi 
żeglugi. Uwzględnij trzy różne przykłady 
zmian. 

Jak się okazuje, wiele osób uważa, 
że sprawdzian szóstoklasisty to zbędny 
stres, bo jego wyniki nie mają wielkiego 
przełożenia na późniejszą edukację. Tak 
zwana sztuka dla sztuki, bo nieważne, 
jak napiszesz sprawdzian - gimnazjum 
jest obowiązkowe i placówka, w której 
okręgu mieszkasz, ma obowiązek cię 
przyjąć.  

Najlepiej podejść do takich 
sprawdzianów na spokojnie, jak do 
pewnego rodzaju przygody, żeby 
sprawdzić siebie, zobaczyć co potrafisz, 
z czym sobie nie radzisz. 

Magdalena Sosnowska 
EGZAMINY GIMNAZJALNE 
Egzamin gimnazjalny jest to forma 

sprawdzenia uczniów gimnazjum z 
umiejętności i doświadczenia, jakie 
zdobyli podczas trzyletniej nauki. 
Egzamin odbywa się corocznie w 
kwietniu. 

W tym roku pierwszy test zaczął się 
24 kwietnia, a następne dwa, 25 i 26 
kwietnia. W tych właśnie dniach, 
uczniowie gimnazjów na galowo ubrani 
stoją przed korytarzami i czekają na 
sprawdzenie swoich umiejętności i 
zdolności. To jest ich pierwsza dobra 
szansa wykazać się i pokazać jak 
pracowali przez 3 lata. 

Wszyscy uczniowie, aby zdać do 
liceum muszą napisać ten trzy 
częściowy egzamin. Tylko niewielu 
uczniów może zaliczyć test nie pisząc 
go. Laureaci olimpiad przedmiotowych 
oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponad wojewódzkim z zakresu 
jednego z grupy przedmiotów objętych 
egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego. W tym 
przypadku uczeń uzyskuje z danej 

części egzaminu maksimum możliwych 
punktów. Wynik egzaminu stanowi 
połowę maksymalnej możliwej do 
osiągnięcia liczby punktów 
rekrutacyjnych do szkół 
ponadgimnazjalnych. Większość 
uczniów nie obawia się tego egzaminu, 
gdyż nieważna jest ilość punktów, 
ponieważ uczeń zda, nawet jeśli otrzyma 
zero punktów. Problemem jest jednak 
późniejsze dostanie się do wybranej 
szkoły licealnej lub technikum. Wtedy 
wyniki z egzaminu i oceny są brane pod 
uwagę przy rekrutacji do wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Formuła egzaminów w roku 2012 
uległa kilku zmianom: W części 
humanistycznej uczniowie 3 gimnazjum 
zostają sprawdzeni w dwóch testach 
oddzielnie. W jednym teście są 
sprawdzani z języka polskiego, 
natomiast w drugiej części piszą z 
historii i społeczeństwa. W części 
egzaminu matematyczno-
przyrodniczego sprawdzana jest 
odrębnie wiedza z przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, 
geografii oraz odrębnie z samej 
matematyki. Ostatni etap egzaminu to 
część językowa- sprawdzana jest wiedza 
z nowożytnego języka obcego. Uczeń 
deklaruje, na jakim poziomie chce 
zdawać dany język, ma do wyboru 
poziom podstawowy i rozszerzony.  

Uważam, że uczniowie, którzy uczyli 
się przez 3 lata systematycznie, nie 
powinni obawiać się tych egzaminów, a 

wręcz powinni się cieszyć, że mają 
bardzo dobra okazję do udowodnienia i 
pokazania swoich zdolności. 

MOŻNA IM TYLKO ŻYCZYĆ 
POWODZENIA ! 

Dawid Panek 
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VIII Gala Oskarowa 
27 kwietnia 2012 roku o godzinie 13.00 rozpoczęła 

się w naszej szkole bardzo ważna uroczystość. – 

pożegnanie tegorocznych absolwentów. 

Uroczystość była okazją do podsumowania trzech 

lat pracy i do wyróżnienia najlepszych 

absolwentów. Dyrektor ZSZ Pan Grzegorz 

Duchnowski w swoim wystąpieniu wspominał 

minione lata i gratulował wyróżnionym 

absolwentom. Nagrody książkowe otrzymali 

uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w 

nauce, a także odnosili sukcesy w konkursach i w 

sporcie oraz w działalności kulturalnej szkoły. Po 

przemówieniu przewodniczącej Rady Rodziców  

rozpoczęła się Gala Oskarowa. Przygotowali ją 

członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką 

pani Agaty Żbikowskiej. W stworzeniu tej 

uroczystości wzorowano się na corocznej 

ceremonii wręczania Oscarów w Los Angeles, 

która cieszy się dużym prestiżem.  

Uroczystość została poprowadzona przez Wiolettę 

Chmielewską i Jarka Antoniewicza z klasy II LO. 

Statuetki wręczali uczniowie z klas drugich i 

trzecich. Pomiędzy ogłaszaniem kolejnych laureatów Oscarów czas gościom umilały piosenki w 

wykonaniu Michała Turka, Olgi Krzyżewskiej i Izabeli Kos oraz skecze kabaretów MiWi oraz 

uczniów IV TH. Naszą Galę uświetnił występ zespołu RESPECT w składzie: Michał 

Łukaszewicz- keyboard, wokal; Michał Czapski- gitara, wokalista; Adam Kubajewski- 
keyboard; Łukasz Gębala- perkusja; Kamil Kępka- gitara basowa. 
Oprawę scenograficzną po raz kolejny zaprojektowały i wykonały uczennice z klasy I LO: 

Sylwia Darkowska i Monika Głogowska. 

Nominowani do Oscarów byli oczywiście tegoroczni maturzyści, którzy wyróżnili się w różnych 

dziedzinach. Statuetki zostały wręczone w 9 

kategoriach. 

A oto zdobywcy Oscarów: 

Najtęższy umysł: Kamil Wysocki III LO 

Mistrz sportu: Mateusz Kaczyński IV TE 

Mistrzyni sportu: Agnieszka Bącik III LO 

Szkolny luzak: Sylwia Malon IV TE 

Gwiazda szkolnej estrady: Patryk 

Grymaszewski III LO 

Mistrz pióra: Karol Grubecki III LO 

Miss maturzystek: Ewelina Wrzeszcz IV TE 

Mister maturzystów: Adam Romanowski IIILO 

Nietuzinkowa osobowość: Wojciech Drwęcki 

IV TH 
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Nad prawidłowością głosowania i 

przyznawania Oskarów czuwała 

Kornela Ziułkowska.  

Uważam, że VIII Gala Oskarowa, 

która odbyła się w naszej szkole, 

wywołała wśród uczniów, jak i grona 

pedagogicznego ogromne emocje 

oraz zainteresowanie. Ja osobiście 

nie mogę doczekać się już kolejnej 

takiej imprezy ;-) 

 

Malwina Morawska 
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Mała słabość czy niebezpieczny nałóg- 

ZAKUPOHOLIZM

Nikomu zapewne nie jest obce uczucie, gdy wchodzi do centrum handlowego, z 
głośników płynie przyjemna, pozytywnie nastrajająca muzyka, z wystaw sklepowych 
uśmiechają się do nas modnie ubrane manekiny lub kuszą hasła typu "Wyprzedaż", 
"Wszystko 70% taniej". A wokół nas setki fanek lub fanów szaleństwa zakupowego. Nie 
ma w tym nic złego, dopóki potrafimy kontrolować nasze emocje, a co za tym idzie - 
nasze wydatki.  

Dobrze jest kupić sobie od czasu do czasu coś na poprawę nastroju. Samo 

kupowanie nowych przedmiotów nie jest niczym negatywnym, jeśli tylko zakup jest 
przemyślany, świadomy i stać nas na niego. Jednak kupowanie, którego celem jest 
tylko polepszyć na jakiś czas humor i powtarza się coraz częściej może być pierwszym 
krokiem do uzależnienia od zakupów, czyli zakupoholizmu. O tym, coraz częstszym, 
nałogu mówi się, gdy główną rolą zakupów staje się rozładowanie złych emocji, 
napięcia i poprawa samopoczucia. 

Uzależnienie te zaczyna dosięgać coraz więcej osób, szacuje się, że np. w USA już 
co dwudziesta osoba jest nim dotknięta. Mitem jest, że zakupoholikami są tylko 
zarabiające na swoje wydatki kobiety. Dotyka on nie tylko przedstawicielki tzw. płci 
pięknej, ale także mężczyzn. Nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci tych bardziej 
zamożnych rodziców, jak i "zwykłych zjadaczy chleba".  

Zakupoholizm, jak inne uzależnienia, powoduje bardzo poważne konsekwencje. U 
osoby uzależnionej pojawia się wewnętrzny konflikt, zaburzone zostaje życie 
emocjonalne i uczuciowe. Cierpi domowy budżet, na czym tracą inni członkowie 
rodziny. Nałóg kupowania jest także pogromcą czasu, a więc rujnuje nie tylko pod 
względem ekonomicznym, ale też rodzinnym i towarzyskim, gdyż takie kontakty zostają 
ograniczone.  

W zależności od stadium zaawansowania 
nałogu, można leczyć go przy pomocy rodziny bądź 
korzystając z usług psychologa. Warunkiem 
powodzenia terapii jest u osoby uzależnionej chęć 
do walki z nałogiem. Na początku ważna jest pomoc 
bliskich – ograniczenie sum przeznaczonych na 
zakupy, szczegółowa ich lista, towarzyszenie w 
zakupach. Jeśli chory mimo tego robi potajemnie 

zakupy, ukrywa nowe nabytki, pożycza pieniądze - 
niezbędna będzie pomoc psychologa, specjalisty od 
uzależnień.  

Zakupoholizm może być równie groźny jak 
alkoholizm czy narkomania. Musimy zatem uważać, 
aby nasze niewinne zakupy na poprawę nastroju z 
czasem nie zamieniły się w groźny nałóg.  

 
Aleksandra Łuszczewska 
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1. Kac Vegas  
Czterech przyjaciół wybiera się na wieczór kawalerski do Las Vegas. Kiedy budzą się 
następnego dnia z kacem-gigantem odkrywają, że nie ma wśród nich pana młodego, a 
reszta nie pamięta, co się wydarzyło. Wyruszając na poszukiwania kolegi, odkrywają, 
że jeden z nich wziął ślub ze striptizerką, drugi miał przygody homoseksualne, a 
wszystkich ścigają bandyci.  

2. Dziennik Bridget Jones 

Bridget Jones jest trzydziestoletnią samotną kobietą. Posiada skłonności do rożnego 
rodzaju nałogów: picia alkoholu, palenia papierosów czy podrywania mężczyzn. Nie 

oszczędza przy tym swojego szefa. Mama na siłę chce zeswatać ją z kolegą z 
dzieciństwa. 

3. Legalna blondynka  

Elle to typowa kalifornijska blondynka. Przewiduje, że Warner oświadczy się jej 
podczas najbliższej randki. Niestety, chłopak zrywa z nią, mówiąc że jako student 
Harvardu musi znaleźć sobie dziewczynę bardziej inteligentną. Elle nie poddaje się. 
Rzuca szkołę mody i dołącza do Warnera, by udowodnić wszystkim, na co ją naprawdę 
stać.  

4. Bruce Wszechmogący 
Bruce zasłynął z zabawnych reportaży, które cieszą wszystkich poza nim. Ma także 
piękną dziewczynę, która kocha go pomimo wad. Zwolniony z pracy w najgorszym dniu 
swojego życia, Bruce czyni wyrzuty samemu Bogu. Ten na jeden dzień przekazuje mu 
Swoją władzę, aby sam mógł zobaczyć, jak ciężko uczynić świat lepszym.  

5. Kevin sam w domu  
Rodzina McCalisterów chce wyjechać na święta Bożego Narodzenia do Paryża. W 
zamieszaniu rodzice zapominają zabrać ze sobą syna, ośmioletniego Kevina. Chłopiec 
nie jest zmartwiony nieobecnością rodziny, sytuacja na początku mu odpowiada. 
Problem pojawia się, kiedy chłopiec musi stawić czoła dwóm złodziejom próbującym 
okraść dom, w którym został zupełnie sam. 

6. Cztery wesela i pogrzeb 

Charles jest 32-letnim londyńczykiem. Przystojny, czarujący, adorowany przez kobiety, 
ale nie potrafi zaangażować się w poważny związek. Na każdym kroku widzi przyjaciół 
biorących ślub, tym samym on nie ma ochoty na to samo. Wszystko ulega zmianie, gdy 
na jednym z wesel poznaje Carrie - piękną i niezależna Amerykankę. Charles zaczyna 
zabiegać o jej względy. Wkrótce przekonuje się, że ona jest gotowa na poważny związek, 
lecz nie z nim.  

7. Kiler  
Pewnego dnia budząc się we własnym łóżku Jurek Kiler zostaje aresztowany przez 
brygadę antyterrorystyczną. Policja uznaje go za groźnego przestępcę, ponieważ w 
bagażniku jego taksówki znaleziono karabin, z którego poprzedniego dnia zastrzelono 
mężczyznę. Jurek trafia do więzienia. Od razu staje się najpopularniejszym 
kryminalistą. Na marne idą tłumaczenia, że jest tylko jednym z taksówkarzy. Komisarz 
Ryba jest nieugięty, nie daje się przekonać, iż złapał nieodpowiedniego człowieka. 
 

Wioletta Kamińska kl. I LOAB  
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Nasze sprawy 

 

Nałogi 

 

Jednym z wielu problemów 
współczesnej młodzieży jest wpadanie w 
nałogi, takie jak np. alkohol, palenie 
papierosów czy zażywanie narkotyków 

często powodem tego jest wpływ 
towarzystwa, z jakim się przebywa. 
Koledzy czy koleżanki zachęcają do 
spróbowania pewnych substancji 
mówiąc, że jeden raz jeszcze nikomu nie 
zaszkodził i być może to prawda, tylko 
że niestety, zazwyczaj to jest początkiem 
nałogu, z  którego ciężko się wyplątać. 
Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy , że 
mogą stracić kontrolę nad samym sobą, 
czują się pewnie twierdząc, że są silni. 
Kolejne razy usprawiedliwiają na różne 
sposoby, szukają coraz więcej powodów, 
żeby zapalić albo się napić i wtedy tracą 
nad tym kontrolę. W efekcie to błędne 
koło coraz trudniej zatrzymać. Takie 
nałogi mogą prowadzić do popełnienia 
przestępstw , które mogą mieć wpływ na 
całe życie młodego człowieka np. przy 
znalezieniu pracy - osobie, która ma 
wyrok jest trudno zaufać i zatrudnić we 
własnym zakładzie pracy. 

Innymi powodami nałogów mogą 
być problemy rodzinne, np. gdy rodzice 
się rozwodzą, problemy z nauką, brak 

przyjaciół, odrzucenie czy samotność, a 
nawet chęć udowodnienia swojej 
dorosłości i popisanie się przed 
rówieśnikami. To wszystko powoduje, że 
młody człowiek, nie radząc sobie z 
takimi sytuacjami, sięga po narkotyki 
czy alkohol. To pomaga tylko na chwilę, 
potem jest coraz większy problem, który 
prowadzi do wielu chorób, czasem 
nawet do śmierci. Osoba uzależniona w 
trakcie "głodu" może nie panować nad 
sobą, może powodować to trwały ubytek 
w psychice, osłabienie woli, a w 

konsekwencji do samobójstwa. Ludzie 
uzależnieni często nie wiedzą o swoim 
nałogu co jest bardzo niebezpieczne i 
prowadzi do załamania psychicznego. 

Moim zdaniem, aby zapobiec 
rozpowszechnianiu się nałogów wśród 
młodzieży należy pokazywać bolesne 

konsekwencje pewnych 
postaw. Przecież 

śmiertelność osób 
uzależnionych jest 

stosunkowo 
wysoka, 

zwłaszcza ze 
względu na 

przedawkowanie. 
Nałogi mają też  

niekorzystny wpływ na 
zdrowie, uzależnienie może 

powodować niską samoocenę, obniżenie 
samokontroli oraz brak zaufania do 
samego siebie, uzależnienia mogą być 
źródłem przestępczości, nałóg staje się 
najważniejszym elementem życia, w 
wyniku czego na dalszy plan schodzą 
codzienne czynności oraz cele życiowe. 
Rodzice nie rozmawiają ze swoimi 
dziećmi na takie tematy jak narkotyki, 
alkohol, czy papierosy,  a młodzież 

często sięga po pomoc do 
niedoświadczonych rówieśników, którzy 
sami nie dają sobie z tym rady.  

 
Martyna Jaworska kl.II LOa 
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Nasze sprawy 

Brak zainteresowań 
Być sobą jest cudownie, pokazywać, co cię 

interesuje, w czym jesteś najlepszy, niestety, 

XXI wiek spycha te cechy na dalszy plan. 

Dzisiejsza młodzież zatraca poczucie 
własnej wartości, a swoje idee i 
marzenia porzuca. 
Wielu nastolatków ma problem z 
odnalezieniem swojej pasji, właściwej 
drogi. Żyjemy w czasach, kiedy 

kształcenie się w wymarzonym 
kierunku nie jest trudne, posiadamy 
możliwości rozwoju, różnego rodzaju 
kursy, warsztaty pomagają pogłębić 
naszą wiedzę. Niestety, każdy 
nastolatek może być narażony na presję 
otoczenia, wybór kierunku nauki często 
uzależniają od liczby znajomych w 
klasie. Takie zachowanie „ucina 
skrzydła” młodym zdolnym nieodkrytym 
talentom. Główną przyczyną takiego 
zachowania może być to, że młodzież 
coraz częściej zatraca się w 
multimedialnych pochłaniaczach czasu, 
a przecież można inaczej spędzić wolne 
chwile. Nauka gry na instrumencie, 
podróż do nieznanych zakamarków 
świata ukrytych na kartkach książek 
czy chociażby przynależność do jakiejś 
organizacji sprawią, że spędzimy wiele 
miłych i niezapomnianych chwil. 
Niektórzy uważają, że nie mają żadnego 
talentu, ale trzeba się postarać, aby go 
odkryć. Czy to wina braku czasu? 

Mamy wiele zajęć i nauki, ale gdybyśmy 
mniej czasu spędzali w Internecie, to z 
pewnością poza nauką moglibyśmy 
zrobić coś, co nas pasjonuje. 
Problemem nastolatków jest brak 
organizacji i motywacji. Niestety, 
młodzież coraz częściej, aby odprężyć 
się po ciężkim dniu w szkole, woli 
usiąść na kilka godzin przed 
komputerem, co nie jest dobrym 
sposobem na relaks. 
Problem braku zainteresowań jest 
bardzo złożony, niestety, coraz  więcej 

nastolatków zamyka się w swoim 
świecie i z powodu nieśmiałości nie 
przebija się ze swoimi pomysłami. Zbyt 
szybki postęp techniczny nie sprzyja 
nastolatkom to jest pewne, ale 
postarajmy się czerpać z tego również 
korzyści, gdyż takowe istnieją lecz 
czasami musimy bardzo głęboko ich 
szukać.  
 
 

Palenie papierosów 
Palenie papierosów przez młodzież 

to coraz częstszy widok i ma wiele 
przyczyn. Pierwszą z nich jest 
negatywny wzorzec przekazywany przez 
rodziców, bliskie osoby, rodzeństwo, czy 
też znajomych. 

Innym powodem, przez który młodzi 
ludzie sięgają po papierosy, jest chęć 
zaimponowania rówieśnikom. W 
dzisiejszych czasach liczy się akceptacja 
i niekiedy w towarzystwie, w którym 
palenie jest czymś naturalnym, osoba 
niepaląca narażona jest na 
wyśmiewanie się czy też nawet 
odrzucenie z grupy. 

Dużą rolę w procesie uzależniania 
się od nikotyny odgrywa także brak 
obowiązków i możliwości rozwijania 
zainteresowań wśród młodych ludzi. 
Nadmiar wolnego czasu powoduje to, że 
sięgają po używki 

Palenie papierosów utrudnia 
również rozwój intelektualny. Badania, 
które wykonywali naukowcy na 
uczniach, którzy sięgali po papierosy. 
Dowodzą, że palacze posiadali 25% 
gorsze wyniki w nauce niż ci, co nie 
palili. Gorzej uczyli się na pamięć, 
popełniali wiele błędów, a także mieli 
gorsze wyniki w sporcie np. w biegach 
czy w pływaniu.  

Młodzież, która pali  papierosy i 
uważa je za dowód dojrzałości, moim 
zdaniem, popełnia wielki błąd. 

Daria Ostrowska II LO 
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Warto wiedzieć! 

 
 

 
 

Facebook uzależnia bardziej 
kobiety 

 
Facebook zmienił sposób, w jaki się 
komunikujemy. Korzystamy z niego, 
aby kontaktować się z przyjaciółmi i 
rodziną, grać i czerpać informacje o 
bieżących wydarzeniach. Ale ile czasu 
spędzamy codziennie na Facebooku? 
Wyniki nowych badań 
przeprowadzonych w Szwecji wskazują, 
że kobiety spędzają codziennie średnio 
około 81 minut na portalu, a mężczyźni 
64 minuty. W toku badań kierowanych 
przez Uniwersytet w Gothenburgu 
zidentyfikowano istotne powiązanie w 
przypadku kobiet między czasem 
spędzanym na Facebooku a dobrym 
samopoczuciem. Nie odnotowano go w 
przypadku mężczyzn. Analizie poddano 
ponad 1.000 badanych, co zdaniem 
naukowców było największym jak dotąd 
badaniem Facebooka. Bowiem 85% 
badanych twierdzi, że portal ten stał się 
częścią ich codziennego życia. Niemal 
50% ankietowanych osób stwierdziła, że 

pozostawanie na bieżąco z najnowszymi 
wydarzeniami i aktualnościami  
nie byłoby tak łatwe. Około 25% 
utrzymywało, że czuliby się 
niekomfortowo, gdyby nie logowali się 
systematycznie do portalu. Facebook 
uzależnia, ale wydaje się to być raczej 
pozytywny narkotyk, który poprawia 

nastrój oraz promuje przede wszystkim 
pozytywne informacje. W pewnym 
sensie jest to dobry filtr na ten strumień 
informacji, który generuje profesjonalne 
dziennikarstwo, skupione głównie na 
tragicznych i sensacyjnych 
wiadomościach. 
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Słuchawki przyczyną 
wypadków 

 

70% wypadków z udziałem osób 
noszących w uszach słuchawki kończy 
się ich śmiercią – ostrzegają 
amerykańscy specjaliści. Powodem tak 
ogromnej liczby tragicznych zdarzeń jest 
najczęściej niesłyszenie klaksonu 
nadjeżdżającego pojazdu czy nawoływań 

przechodniów ostrzegających przez 
niebezpieczeństwem. Miłośnik głośnych 
dźwięków jest całkowicie odizolowany 
od otaczającej go rzeczywistości i nie 
zwraca uwagi na to, co dzieje się wokół. 
Jego mózg pracuje inaczej, jakby był 
upośledzony, gdyż w takich warunkach 
nie jest w stanie odbierać bodźców 
płynących z innych źródeł. Zjawisko to 
zostało nazwane „internacjonalną 
ślepotą” 

 

Czy czekolada uzależnia? 
 

Chyba nikt nie zaprzeczy, że 
najlepszymi przyjaciółmi kobiety, poza 
brylantami oczywiście, są... czekoladki. 
Nie bez powodu ten słodki przysmak 
zasłużył sobie na miano afrodyzjaku, 
powoduje odprężenie i generuje 
pozytywne uczucia. Pierwszym i jednym 
z najważniejszych związków 
uzależniających jest teobromina. To 
substancja charakterystyczna dla 
czekolady. Największa jej zawartość jest 
w gorzkiej czekoladzie (ok. 1%), niewiele 
mniejsza w mlecznej (od 0,1% do 0,5%). 
Drugim, choć mniej uzależniającym 
składnikiem jest kofeina. Ostatnim 
związkiem, występującym w śladowych 
ilościach, ale równie istotnym, jest 
fenyloetyloamina, będąca pochodną 
amfetaminy. Na rynku pojawia się coraz 

to więcej kosmetyków z dodatkiem 
czekolady czy kakao. Ze zwykłego 
smakołyku czekolada przekształciła się 
z jednej strony w niezbędny element 
zdrowego trybu życia, a z drugiej w 
osobisty nałóg, którego nie mamy 
ochoty się pozbywać.  

 
 

Małgorzata Białomyzy, 
 Joanna Kaczyńska kl. I LOA 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Rysunki: Sylwia Darkowska 
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Z polszczyzną za pan brat 
 
 

Wyrazy modne i nieznośnie natrętne 
 
 

Ileż znamy osób, u których połowę doznań załatwia się słowami makabra, 

masakra, ileż takich, dla których słowo fantastyczny jest kluczem wszystkich 

określeń. Sprawiają sobie one fanfastyczną torebkę, czytają fantastyczną książkę, mają 

fantastycznych przyjaciół, oglądają fantastycznie piękne widoki, otrzymuje 

fantastyczne jedzenie, płacą fantastycznie drogo lub fantastycznie tanio, śpią 

fantastycznie dobrze lub fantastycznie cierpią na bezsenność. 

Potem podobną "karierę" zrobiły (czy już zakończyły?) słowa 'straszny', 

'strasznie' i 'fajny', 'fajnie', a dzisiaj wszechwładnie panuje modulant 'dokładnie' i 

'dokładnie tak'. Niemal nikt już nie pamięta, że jest w polszczyźnie przysłówek 

'dokładnie', który nie był stosowany dla wyrażenia aprobaty tego, o czym ktoś mówi, 

lecz w znaczeniu "starannie, skrupulatnie, precyzyjnie, szczegółowo, ściśle, 

gruntownie"; a regionalnie, czyli o ograniczonym geograficznie zakresie używania: 

"całkowicie, całkiem, zupełnie" 

Dokładnie  – bardzo rozpowszechniona, toporna kalka z angielskiego exactly 

(lub niemieckiego genau), w bezwzględny sposób wypierająca będące bardziej na 

miejscu właśnie (lub otóż to, racja, owszem, słusznie, oczywiście, właśnie tak, 

zgadza się oraz inne).  

Za pomocą partykuły właśnie mówiący potwierdza słuszność przypuszczenia 

zawartego w pytaniu rozmówcy lub ujętego w jego słowach stwierdzenia, jednak 

wypowiedzi tego typu: – Nie udał wam się ten mecz. – No, dokładnie; – Chodzą słuchy, 

że już wkrótce rozpoczną się prace nad tą ustawą. – Dokładnie, swoją sztuczną i 

odczłowieczoną formą przywodzą na myśl sposób mówienia cyborgów w średniej 

jakości filmach science fiction. 

 Widać to doskonale, kiedy takie wypowiedzi przedostają się np. do książek. Tak 

wyglądają dwie linijki dialogu z powieści "Anioł z Missisipi" G. Ilesa: – Szukaj innych 

listów – mamroczę. – Dokładnie – odpowiada Mia. Co ma znaczyć owo dokładnie? Że 
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dziewczyna dokładnie poszuka tych listów? Kto wie zatem, czy co drugi nastolatek na 

polecenie Idź wynieść śmieci nie odpowiada mamie: Dokładnie. Przede wszystkim więc 

mówienie i pisanie dokładnie jest śmieszne, manieryczne, pretensjonalne i 

najzwyczajniej w świecie bzdurne. – Podobno masz w domu pytona. – Dokładnie. 

Bestia ma trzy metry i ciągle rośnie. Naprawdę nie ma się czym popisywać ani dorabiać 

ideologii, która nie tylko nie wykaże zasadności używania tego językowego potworka, 

ale wystawi jego użytkownikowi świadectwo zwykłej ignorancji. 

 

 Facet  – to, jak wiadomo, bliżej nieznany, jakiś mężczyzna. Wyraz ten 

zrobił także zawrotną karierę wśród kobiet, które tym mianem określają swojego męża, 

chłopaka, narzeczonego, przyjaciela, mężczyznę, partnera, kochanka, i w ogóle facet to 

dla nich tylko przyrząd do zaspokajania potrzeb (Mój facet to, mój facet tamto…).  

Mniejsza jednak o feministki. Jeden z największych polskich portali 

internetowych oprócz typowych działów, takich jak biznes, film, motoryzacja czy sport, 

oferuje także coś dla pań, pod prostym nagłówkiem "Kobieta". Skoro jest kącik dla pań, 

to powinien być i dla panów. Trudno jednak szukać działu "Mężczyzna". Nie ma 

takiego, jest za to "Facet". Wydaje się, że naturalnym antonimem słowa kobieta jest 

mężczyzna, a tu proszę, jaka niespodzianka. Albo portal prowadzą tylko panie, albo po 

prostu twórcom zabrakło wyobraźni i konsekwencji. Skoro obok kobiety nie znalazło 

się miejsce dla mężczyzny, to zalecane byłoby obok faceta dać babę. Wtedy na pewno 

będzie sprawiedliwiej. 

 Także inny, konkurencyjny portal jakiś czas temu uaktywnił nowe miejsca w 

sieci dla kobiet i dla mężczyzn. Ten pierwszy w nazwie ma – oczywiście – kobieta, ten 

drugi – jakżeby inaczej – facet. W wielu innych miejscach, tak w serwisach 

internetowych, jak i w prasie drukowanej, również w telewizji, nie mówiąc już o 

zwykłym języku mówionym, mężczyźni niemal wymarli – prawie wszystko jest o 

facetach lub dla facetów.  

        Monika Głogowska ILOA 
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Witam wszystkich czytelników. W kolejnym numerze „ Gazety Szkolnej” czeka na Was 
porcja świeżutkich informacji na temat rozrywek w naszej okolicy. Mam nadzieję, że 
każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zobaczmy więc, co oferuje nam w 
najbliższym czasie Gmina Nasielsk i okolice. 
  
 III Festiwal Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej w Nasielsku „O Złotą 

Nutkę” 

Opis: Już wkrótce rusza trzecia edycja 

nasielskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej “O Złotą Nutkę”. Do udziału w 

konkursie zapraszamy przedszkolaków, 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół średnich na terenie naszej gminy. 

Finał Festiwalu odbędzie się 31 maja  o 

godz. 16.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Każdy, kto chciałby wziąć w nim udział, 

powinien zapoznać się z regulaminem oraz 

dostarczyć kartę zgłoszenia. Termin 

zgłoszeń upływa 24 maja 2012 r. 

Organizatorzy czekają na solistów oraz 
zespoły wokalne! 

 Laureaci konkursu tradycyjnie wystąpią 

podczas tegorocznych Dni Miasta, a 

ponadto otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Zgłoszenia należy dostarczyć bezpośrednio 

do Nasielskiego Ośrodka Kultury, wysłać 
pocztą na adres: Nasielski Ośrodek Kultury, 

ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk lub 

przesłać mailem: 

nok@noknasielsk.pl 

Organizatorem imprezy jest Nasielski 
Ośrodek Kultury. 

 

 Konkurs “Pocztówka z Cieksyna” 
Opis: Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 

SKAFANDER zaprasza wszystkich 

mieszkańców gminy Nasielsk do udziału w 

konkursie fotograficznym. Konkurs nosi 
tytuł “POCZTÓWKA Z CIEKSYNA”. Jego 

celem jest ukazanie walorów tej 

miejscowości i promocja wsi. Udział w 

konkursie może wziąć każdy, kto wykona 

fotografię przedstawiającą Cieksyn - może to 

być obiekt zabytkowy na terenie wsi, natura 
- piękno przyrody, ciekawe miejsce itp. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 

maksymalnie 3 fotografie o wymiarach 13 x 

18 cm. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 

2012 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody!!! 

 Więcej informacji na stronie: 

http://noknasielsk.pl/dokumenty/obrazy/
2012/04/regulamin.pdf 

 

 Film: Hans Kloss. Stawka większa 
niż śmierć. 

Opis: Koenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss 

(Tomasz Kot) - agent polskiego wywiadu o 

kryptonimie J-23 - wpada na trop skarbu 
zrabowanego przez nazistów. W intrygę 

zaangażowany jest stary znajomy Klossa - 

Hermann Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, 

próbując pokrzyżować plany wroga, stara 

się ocalić z wojennej pożogi piękną Elzę 
(Marta Żmuda Trzebiatowska), dla której 

gotów będzie zaryzykować bezpieczeństwo 

swojej misji. Twórcy “Klossa” nie ukrywają 

inspiracji klasyką gatunku - filmami “Tylko 

dla orłów” i “Komandosi z Navarony”. “Hans 

Kloss. Stawka większa niż śmierć” to 
trzymający w napięciu, szpiegowski film 

wojenny utrzymany w klimacie 

legendarnego serialu, ale opowiedziany 

językiem współczesnego kina - ze 

spektakularnymi efektami specjalnymi i 
dynamiczną, pełną suspensu akcją. W 

obsadzie znaleźli się znakomici aktorzy w 

nowych, zaskakujących wcieleniach, a także 

niezapomniani serialowi antagoniści 

Brunner i Kloss - Emil Karewicz oraz 

Stanisław Mikulski, których spotkanie po 
latach będzie wstępem do pasjonującej 

podróży w przeszłość i odkrycia jednej z 

największych tajemnic III Rzeszy.  

»GATUNEK: Sensacyjny, wojenny 

»CZAS: 2 godz. 

» DATA:27 – 29.04. 
» GODZINA: 17:00 

 

Agnieszka Zwierzyńska II LOA 

http://noknasielsk.pl/dokumenty/obrazy/2012/04/regulamin.pdf
http://noknasielsk.pl/dokumenty/obrazy/2012/04/regulamin.pdf
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CIEKAWOSTKI 

Koniec spadków Internet Explorera?  

 

Od końca ubiegłego roku obserwujemy 

rosnące zainteresowanie Internet 

Explorerem. Przeglądarka, która od dawna 

traci rynkowe udziały, zaczęła je zyskiwać i 

najwyraźniej odbywa się to kosztem jej 

konkurencji.  

Jeszcze pomiędzy listopadem a grudniem 

2011 Internet Explorer zanotował sporą 

stratę. Jego rynkowe udziały spadły z 

52,64% do 51,87%. W tym samym czasie 

Firefox zanotował spadek z 22,14% do 

21,83%, a Chrome wzrósł z 18,18% do 

19,11%. Miesiąc później rynkowe udziały 

Internet Explorera wynosiły już 52,96%. 

Firefox doświadczył kolejnego spadku, a 

udziały Chrome’a zmniejszyły się do 

18,94%. W marcu IE znowu mógł się 

pochwalić wzrostem i to aż o 1 punkt 

procentowy. Obecnie rynkowe udziały 

przeglądarki Microsoftu wynoszą 53,83%, 

czyli najwięcej od września ubiegłego roku. 

Firefox ciągle traci i należy doń 20,55% 

rynku. Stracił też Chrome. Z udziałami rzędu 

18,57% ma najgorszy wynik od listopada 

2011. 

NAUKOWE  
 

Spadki Firefoksa nie dziwią, przeglądarka ta 

traci rynek od dłuższego czasu. Spadek 

popularności Chrome’a można zapewne 

tłumaczyć faktem, że Google ukarał sam 

siebie za nielegalne płatne linki. Na wzrost 

popularności IE mogły wpłynąć święta i 

związane z tym zakupy komputerów z 

preinstalowanym systemem Windows 7. 

Warto tutaj jednak zauważyć, że 

konsumenci podczas instalowania systemu 

mogą dokonać wyboru przeglądarki oraz że 

korzystny dla IE trend utrzymuje się 

wyjątkowo długo. Dotychczas bowiem 

przeglądarka Microsoftu błyskawicznie 

traciła rynek, a ewentualne zwyżki udziałów 

nie były tak spektakularne jak ostatnio. 

 
Przejadanie niedobre dla pamięci 

 

 
Spożywanie przez ludzi w wieku 70 lat i 
starszych 2100-6000 kcal dziennie podwaja 
ryzyko łagodnych zaburzeń 
poznawczych (ang. mild cognitive 
impairment, MCI). Jak widać, ograniczenie 
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jedzenia może nie tylko wydłużyć życie, ale i 
poprawić funkcjonowanie intelektualne. 
Obserwowaliśmy wzorzec zależny od dawki, 
co oznacza, że im większa liczbę kalorii 
dziennie ktoś zjadał, tym wyższe było w jego 
przypadku ryzyko MCI - opowiada dr Yonas 
E. Geda z Mayo Clinic. 
Amerykańskie studium objęło 1233 osoby w 
wieku 70-89 lat. Żadna z nich nie miała 
otępienia, lecz u 163 zdiagnozowano 
łagodne zaburzenia poznawcze.  
Okazało się, że w grupie z najwyższym 
spożyciem kalorii prawdopodobieństwo MCI 
wzrastało ponad 2-krotnie w porównaniu do 
grupy spożywającej najmniej kalorii. Wyniki 
pozostawały takie same po uwzględnieniu 
kilku czynników wpływających na ryzyko 
utraty pamięci, w tym ewentualnej historii 
udarów, cukrzycy czy wykształcenia. 

 
USB chronione dźwiękowym hasłem 

 
Firma Voicelok jest producentem 
pierwszego w historii klipsu USB 
zabezpieczonego za pomocą technologii 
rozpoznawania mowy. By skorzystać z 
danych konieczne jest ustne podanie hasła. 
Dźwięki są wychwytywane przez 
umieszczony w klipsie mikrofon. Urządzenie 
sprawdza zarówno podane hasło, jak i 
brzmienie głosu, by stwierdzić, czy należy 
on do legalnego użytkownika. 
Twórcy klipsu pomyśleli też o sytuacji, w 
której właściciel ma zmieniony głos np. z 
powodu choroby. Wówczas można się 
zalogować korzystając z wcześniej 
zdefiniowanej przez siebie sekwencji 

błysków emitowanych przez załączone 
diody LED. 
Klips ma pojemność 8 gigabajtów, a jego 
obudowę wykonano ze stali nierdzewnej. 

 
Morze relaksuje najlepiej 

 

 
 
Naukowcy z European Centre for 
Environment and Human Health zbadali 
wpływ różnych typów krajobrazu na ludzi. 
Okazało się, że nadmorska plaża 
oddziaływała na nich bardziej pozytywnie 
niż wieś czy miejski park. Jeden z 
badaczy dr Mathew White uważa, że może 
to odzwierciedlać wrodzoną preferencję dot. 
widoku i dźwięków wody. 
Katherine Ashbullby i koledzy z 2 instytucji 
analizowali dane uzyskane od 2750 
respondentów. Wzięli oni udział w 2-letnim 
studium Natural England, w ramach którego 
oceniano zaangażowanie związane ze 
środowiskiem naturalnym. Oceniano ludzi 
odwiedzających miejskie parki, wieś oraz 
wybrzeże morza. 
Okazało się, że wszystkie lokalizacje 
wiązały się z pozytywnymi uczuciami 
(radością, spokojem, odświeżeniem), ale 
wizyty na plaży były najbardziej, a wizyty w 
parku najmniej korzystne. Wyniki pozostały 
takie same nawet po uwzględnieniu różnych 
czynników: wieku, pokonywanego dystansu, 
obecności innych ludzi oraz rodzaju 
aktywności. 

 
 

Malwina Morawska kl. II TE 
Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 
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- Jasiu, dlaczego nie byłeś trzy dni w szkole?  

- Bo trzy dni temu umarł mój dziadek i byłem na 

pogrzebie...  

- Nie kłam, wczoraj widziałam twojego dziadka 

w oknie...  

- Tatuś wystawił go przy oknie, bo listonosz 

szedł z rentą. 
 

Jasiu ucieszony wpada do domu i krzyczy do 

mamy:  

- Mamo, dostałem szóstkę!!  

Przez następne cztery dni ciągle to samo.  

Mama mówi do taty:  

- Ostatnio Jasiu dostaje bardzo dobre oceny. 

Nauka nigdy nie szła mu tak dobrze.  

Na to ojciec:  

- Czas kupić wykrywacz kłamstw, który gdy 

ktoś kłamie brzęczy.  

Następnego dnia Jasiu ucieszony wpada  

do domu i krzyczy do mamy:  

- Mamo, dostałem szóstkę!! BZZZZZZ  

- No dobra piątkę. BZZZZZ  

- Czwórkę BZZZZZZZ  

- Trójkę BZZZZZZ  

- Dwójkę BZZZZZZZ  

- Jedynkę.  

Na to mama:  

- No no ładnie. Kiedy ja byłam w Twoim wieku 

dostawałem same szóstki. BZZZZZZ  

- yyy piątki. BZZZZZZZZ  

-czwórki  

Na to ojciec:  

Kiedy ja chodziłem do szkoły.. 

BZZZZZZZZZZZZZZZZ 
 

Przychodzi blondynka do lekarza ze spalonymi 

uszami.  

Lekarz się pyta:  

-co pani dolega?  

-no bo prasowałam, a z przedpokoju zadzwonił 

telefon, a ja odruchowo przyłożyłam żelazko do 

ucha  

-a dlaczego ma pani spalone drugie?  

-a bo chciałam zadzwonić po pogotowie. 

 

 

O czwartej nad ranem u profesora dzwoni 

telefon. Profesor odbiera i słyszy: 

- Śpisz?  

 - Śpię - odpowiada zaspany profesor.   

- A my się  jeszcze uczymy!  
 

Grają blondynki w brydża: 

 Blondynka 1: Pas 

Blondynka 2: Pas  

Blondynka 3: Dzwonek 

 Blondynka 4: Pójdę otworzyć  
 

Młody mąż wraca do domu z pracy, patrzy, a 

jego żona, blondynka spazmatycznie szlocha.  

- Czuję się okropnie - mówi do niego - 

Prasowałam twój garnitur i wypaliłam wielką 

dziurę na tyle twoich spodni. 

- Nie przejmuj się tym - pociesza ją mąż - 

Pamiętasz, mam drugie spodnie do tego 

garnituru. 

- Tak, na szczęście! - mówi żona wycierając łzy - 

Dzięki temu mogłam naszyć łatę. 
 

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:  

-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny  

Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  

-mamusiu babcia mnie straszy! 

Pani pyta dzieci w szkole: - Kto w waszej 

rodzinie jest najstarszy? - U mnie babcia - mówi 

Kazio - A u mnie prababcia i pradziadek-mówi 

Zuzia - Jasiu a u Ciebie w rodzinie kto jest 

najstarszy? - pyta pani Jasia - Pra pra pra 

prababcia-odpowiada - Ale Jasiu to jest 

niemożliwe! - mówi pani - Ale dla dla dla 

dlaczego? - Odpowiada Jaś 
 

Idzie ksiądz przez las. Nagle słyszy, że za 

krzakami coś się skrada, więc zaczyna się 

modlić:  

- Panie Boże, spraw ,aby to zwierzę było 

chrześcijańsko nastawione.  

Nagle zza krzaków wychodzi wilk. Klęka na 

kolanach, składa łapki i mówi: 

- Panie Boże, pobłogosław ten oto posiłek... 

 

Wybrały: Monika Daszczyńska  

i Monika Grzyb 
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Z WYPRACOWAŃ UCZNIOWSKICH 
 

Adam Mickiewicz miał ukochaną Marylę, na której się opierał, pisząc wiersze.  
Kiedy zawiódł się na tej kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza.  

Całymi dniami pisał po nocach.  
Pan Tadeusz składa się z dwunastu części: pierwszej, drugiej,  trzeciej, czwartej, 
piątej, … 

Soplica miał samobójczy wąs, tak że wszystkie szlachcianki za nim się uganiały, 
ale on wolał biesiadować z Horeszkiem przy suto zastawionych stolcach. 

I ten Horeszka miał córkę, Ewę. Soplica z Ewą kochali się do utraty tchu, lecz 
bez wzajemności Horeszki. Bo Horeszka był Hrabią po mieczu i kądzieli, a  
Soplica pochodził z biednej, niezamężnej szlachty 

Horeszka dosyć szybko się zorientował, że jego córka nie nadaje się do interesu, 
który miał Soplica i nie chciał dać mu swej córki. Więc tamten go - i słusznie - 
uwalił z dwururki. Soplica co prawda zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, 

ponieważ Soplica zrobił to niechcący.  
Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę i staje się Robakiem.  

Bo Jacek Soplica to panieńskie nazwisko księdza Robaka.  
Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając 
na pochwały pobiegł do domu. 

Mężny Soplica leżąc na łożu śmierci widział swój koniec. 
Tadeusz po wejściu do pokoju zobaczył rozrzucone części garderoby damskiej 

wraz z właścicielką.  
Tadeusz ujrzał Zosię po raz pierwszy tylko w papilotach.  
Zosia kochała Tadeusza, a Telimena pragnie tylko jego ciała. Młodego zresztą. 

Tadeusz poszedł do Zosi z ptakiem w ręku. 
Telimena swoim życiem seksualnym skomplikowała życie mieszkańców 
Soplicowa. 

Telimena zarzuciła swe łabędzie piersi na ramiona hrabiego. 
Gdyby każdy człowiek miał taki charakter jak Zosia, to cała kula ziemska by z 

tego skorzystała. 
Wolałbym ożenić się z Zosią. Telimena mogłaby najwyżej zostać moją kochanką. 
Telimena połączyła się na mrowisku z Tadeuszem. 

Uciekła jak motyl, śpiewając w podskokach. 
(Zosia) wstydliwa i skromna, wstydziła się ukazywać swoje wewnętrzne piękno 
na zewnątrz. 

Na łące leżała Zosia, a przez jej środek płynął strumień. 
Wojski przyłożył ucho do ziemi i usłyszał tupot niedźwiedzich kopyt. 

Robak, ratując Tadeusza, strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego 
ojcem.  
Dobrzyńscy jeździli konno i pieszo.  

Telimena uśmiechnęła się pod wąsem.  
Szlachta w 'Panu Tadeuszu' była bardzo gościnna, bo jak przyjechał Pan 

Tadeusz na koniu, to o nic się go nie pytano, tylko dano mu siana. 
Gerwazy zebrał dużą kupę chłopską. I ruszył na Soplicę. 

http://www.eioba.pl/t/%C5%BCycie
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SUDOKU 
 

 
 

 

Sudoku jest to gra logiczna kształtująca i 

usprawniająca logiczne myślenie, kojarzenie 

oraz postrzeganie. 

krok 1  

Wszystkie pola należy wypełnić cyframi od 

1 do 9 w taki sposób, aby cyfry nie 

powtarzały się w wierszu, kolumnie ani w 

kwadracie 3x3 oznaczonym grubszą linią. 

krok 2  

Na początku wybierz planszę o poziomie 

trudności 1. Będzie to plansza 9x9 

podzielona na 9 kwadratów (każdy kwadrat 

podzielony na kolejne 9 pól). Poziom 

trudności 1 zapewnia ci, że większość pól 

będzie od razu wypełnione. 

krok 3  

Zacznij od wiersza, kolumny lub kwadratu, 

gdzie będzie wypełnionych większość pól. 

Zazwyczaj na poziomie 1 jest kilka 

obszarów (wierszy, kolumn i pól) gdzie 

brakuje wyłącznie 3 lub 4 cyfr. Zacznij 

właśnie od nich. 

krok 4  

Najpierw sprawdź jakich cyfr brakuje w 

wierszu (kolumnie lub kwadracie). Teraz, w 

każdym wolnym polu staraj się sprawdzić 

czy brakująca liczba będzie pasować. Jeśli 

brakuje w rzędzie przykładowo 1, wówczas 

sprawdź czy cyfra ta pojawia się już w danej 

kolumnie oraz w kwadracie. W ten sposób 

określasz potencjalne miejsca w których 

cyfra ta może wystąpić. Szybko się jednak 

przekonasz, że większość brakujących liczb 

nie może wystąpić w każdym 

miejscu. Drogą eliminacji bardzo szybko 

wypełnisz określony rząd (kolumnę bądź 

kwadrat). 

krok 5  

Czasami się zdarza, że w danej kolumnie 

(kwadracie czy rzędzie) nie uda ci się 

wypełnić pustych miejsc drogą eliminacji. 

Wówczas nie wolno "strzelać". Przenieś się 

w inne miejsce, w którym jest już 

wypełnionych wiele cyfr. 

 

 

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska 

kl. I LOA 
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JUŻ ZA PARĘ DNI... 
 

 

 
Rysunek: Daria Ostrowska 

 

...MAJÓWKA
 


