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Siema! Od nowego roku szkolnego już 

nie jesteśmy Gimnazjum nr 4, więc 

musimy zmienić nazwę gazetki. 

Ogłaszamy więc konkurs na nową 

nazwę dla naszej gazetki. Oceniane 

będą przede wszystkim: kreatywność  

i oryginalność. Na pomysły czekamy 

do 1 marca 2018r. Prace prosimy 

oddawać do biblioteki szkolnej. 

Cezar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jestem wice naczelną gazetki szkolnej. 

Interesuję się kulturą azjatycką  

i psychologią. Od kilku lat kocham czytać 

książki, ponieważ wtedy mogę się przenieść 

w inne miejsce. Jestem także osobą otwartą 

na nowe znajomości i preferującą 

towarzystwo innych osób, ale są dni, kiedy 

lubię pobyć sama, słuchając ulubionych 

piosenek. Na razie nie będę się ujawniać, 

aby was trzymać w niepewności. 

Domino 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MÓJ PRZYJACIEL SZAFIR 
RODZINNA TRADYCJA 

 
   Pasja do koni jest w mojej rodzinie od kiedy pamiętam. Mój pradziadek  

w Dworach hodował konie, mój dziadek w Bojszowach hoduje konie. Ja 

jeżdżę na koniach już 4 lata. Gdy miałem 6 lat zaprzyjaźniłem się z koniem 

o imieniu Szafir. To on pierwszy mnie wybrał. Najpierw chciał, żebym go 

pogłaskał, następnego dnia podszedł do mnie na wybiegu, więc wziąłem 

go do jazdy. Szafir jest ciemnobrązowy z białą plamką na nosie.  

   Dziadek opowiedział mi historię innego konia – Gniadego, którego 

bardzo pokochał, ale rodzice musieli go sprzedać, dziadek miał wtedy 15 

lat. Po latach dziadek go odkupił i teraz koń jest mu bardzo oddany, ciągle 

chodzi za dziadkiem. 

   Bardzo lubię jeździć na koniach dzięki Szafirowi. Bałem się koni, bo 

widziałem jak się płoszyły, ale dziadek prowadził Szafira na lonży i dał mi 

go poprowadzić, odważyłem się. Teraz jak się uda, to jeżdżę nawet 

codziennie, uspokajam się przy koniach, bardzo je szanuję. 

    Szafir jest moim przyjacielem. Gdy wpadłem do wody, to on się bardzo 

niepokoił. Chciałbym opowiedzieć też dwie historyjki związane  

z Szafirem. Kiedyś koń wystraszył się szczura i podbiegł do mnie, żebym 

go obronił. Innym razem układałem marchew, a on ją porwał, śmiał się  

i odwrócił się do mnie tyłkiem.  

    Cieszę się, że w mojej rodzinie jest taka tradycja. Jazda konna to 

najlepsza forma spędzania czasu wolnego. Konie to wspaniałe zwierzęta, 

wierne i oddane, a kontakt z nimi bardzo uspokaja. Przy koniach uczę się 

współpracy i obowiązkowości. W przyszłości tez chciałbym mieć swoją 

stadninę. 

tekst i rysunek: Szymon 



 
WYWIAD Z PANIĄ BOŻENĄ  SZLUCHĄ 

NAUCZYCIELEM  FIZYKI 
 

wywiad przeprowadziła: Domino 

opracowały: Domino i Cezar 
 

Dlaczego zdecydowała się pani uczyć fizyki (tego 

przedmiotu)? 

-Bo skończyłam takie studia. I to tyle. 

Co lubi pani najbardziej w swoim zawodzie? 

-Miny uczniów w czasie, kiedy coś tłumaczę, a oni to 

rozumieją. Tłumaczę pojęcie i nagle pokazuje się wyraz 

zrozumienia na twarzach i to jest takie fajne. 

Czy lubi pani uczyć swoich podopiecznych? 

-Bardzo to lubię. Swoich podopiecznych zwłaszcza. 

Czy interesowała się pani fizyką już w szkole? 

 -Ja się w ogóle interesowałam się  przedmiotami ścisłymi  

i wybór fizyki wiąże się z  tym, że nie dostałam się na 

wymarzone studia, czyli medycynę. Zdawałam fizykę na 

maturze, więc w końcu wybrałam ten kierunek studiów I na 

pierwszym roku spodobało mi się, potem już nie  startowałam 

na medycynę. 

Taka zmiana planów? 

 - Tak. Już na studiach wiedziałam, że chcę uczyć dzieci. 

 Jak się podoba pani w tej szkole? 

-To jest zdecydowanie najlepsza szkoła, w której mogłabym 

zacząć pracę, tutaj super mi się pracuje. 

Ta szkoła zdobyła pani serce? 

-Tak, zdecydowanie. I grono pedagogiczne i cały personel 

niepedagogiczny, wszyscy są bardzo uprzejmi. Nic tylko 

pracować! 

Wiem, ze niedawno pani wyszła za mąż. Gratuluję.  Co się 

w związku z tym zmieniło w pani życiu? 

-Wyszłam za mąż kilka miesięcy temu. 

Jak jest pani ulubiona pora roku?  

-Zdecydowanie jesień.  Jest wtedy  ładnie i kolorowo. 

Uwielbiam długie spacery różnymi alejkami, kiedy liście 

szeleszczą pod nogami. 

Skąd pani czerpie pomysły i inspiracje do lekcji? 

-Dużo czytam, oglądam dużo filmów popularno-naukowych, 
przeważnie zawsze sama coś wymyślam, ale także podglądam 

innych nauczycieli. 



 

 
rys. Domino 
 

Gdzie pani studiowała? 

-Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

To był pierwszy etap studiów, a potem kontynuowałam 

edukacje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Tam robiłam doktorat, a teraz jestem na etapie 

kończącym. 



Czy były to trudne studia? 

-Na studiach magisterskich  nie, ale było bardzo mało 

czasu na życie prywatne, bo trzeba było się uczyć. 

Natomiast na studiach doktoranckich w Krakowie już 

się pracowało, czyli trzeba było połączyć  studia  

z  pracą. 

          Czyli trzeba było bardziej myśleć o nauce niż  

         o   życiu prywatnym? 

-Dokładnie. Całe życie to nauka. Prawda jest taka, że 

im więcej się nauczymy tym więcej zostaje dla nas. 

Mnie kiedyś ktoś powiedział,. To czego się nauczysz 

nikt ci tego nie może ukraść”. Ja wtedy tego nie 

rozumiałam jako dziecko 10-15 letnie natomiast po 

czasie to zrozumiałam. Jak poszłam do pierwszej pracy 

mój pracodawca powiedział mi, że moja wiedza bardzo 

mu imponuje nie jest ona tylko z jednej dziedziny, ale  

z wielu i to w sumie była dla mnie taka nagroda za te 

lata nauki,  także polecam wszystkim uczenia się 

wszystkiego i  w dużej ilości,  bo nigdy nie wiadomo co 

się nam w życiu przyda i taka jest prawda. W jednym 

momencie możesz zostać nauczycielem ,a w drugiej 

okaże się, że zajmiesz cię czymś całkiem innym  

i niewiadomo do czego ci się ta wiedza przyda. 

Czy ma pani jakieś szczególne zainteresowania? 

-Haftuję od 10 roku życia i tak schodzi mi wolny czas. 

Lubię także czytać, ale książka musi mnie 

zainteresować  już od pierwszych stron. W szkole 

średniej byłam zafascynowana Harrym Potterem, 

przeczytałam wszystkie części w ciągu miesiąca, trochę 

hardkor , ale się da. 

Czy jest pani  bardziej osobą która lubi poznawać  

nowych ludzi czy bardziej zamkniętą w sobie? 

-Kiedyś byłam zamknięta w sobie. Na świat otworzyły 

mnie małe dzieci . Pierwszą  moją pracą była praca  

w przedszkolu. Pracowałam tam jako osoba która 

pokazuje dzieciom fizykę. Moją docelową grupą były 

czterolatki .Pokazać czterolatkowi fizykę… trudnie 

zadanie. Przez to doświadczenie zaczęłam rozmawiać  

z dziećmi, potem ta umiejętność  zaczęła się przekładać 

na dorosłych .Po jakimś czasie dostrzegłam, że ludzie 

zaczynają mnie słuchać. Po tym jak się odważyłam  

stałam się osobą, która  kocha poznawać ludzi i bez ich 

towarzystwa nie mogłaby żyć. 



 
 

rys. gościnnie Dark Angel 

 

 

 

 



 

TELEFON PRZYJACIELEM  
CZY WROGIEM? 

 
 

 
     Telefon. Czym tak naprawdę dla nas wszystkich jest 

telefon? Komunikatorem? GPS-em? Aparatem, czy też 
przedmiotem, który mamy dlatego, że inni go mają? Ponad 
87% młodzieży deklaruje, że nie potrafi rozstać się  

z telefonem.  Coraz częściej osoby starsze postanawiają 
zakupić telefon komórkowy. Jednak starsi zupełnie inaczej 

korzystają  z telefonu niż młodzi.  
Oto porównanie:  

1. Z jakiej aplikacji najczęściej korzystasz? 

2. Jak często ładujesz telefon? 
3. Czy przeżyjesz bez telefonu? 

4. Po co ci telefon? 
5. Jak wiele go używasz dziennie? 

Ania lat 15 odpowiedzi: 

1. Snapchat 
2. Raz dziennie 
3. Tak 

4. Bo ułatwia życie 
5. Nie liczę 

Halina lat 69 odpowiedzi: 
1. Telefon ma tylko funkcje podstawowe 
2. Raz na tydzień 

3. Tak 
4. Do komunikowania się poza domem 

5. Dwa razy dziennie po 20 minut 
 

     A ty? Jak często spoglądasz w okienko swojego telefonu? 

Ile czasu dziennie zajmuje ci przesiadywanie w sieci?  
Czy masz znajomych, z którymi spotkania przebiegają bez 
zerkania na telefon? Odpowiedz sobie szczerze na te pytania  

i może spróbuj coś  zmienić.  
 

Może w czasie  rozmowy  z kimś, odłóż telefon.  
 
Wiktoria 

 
 

 
 
 

 



 

SPOSÓB NA KŁOPOTY:  

RANDKA W CIEMNO 
 

     Na własnej skórze 

przekonałam się, jak łatwo 

można wpaść w kłopoty przez 

naiwność, głupotę, 

nieodpowiednie towarzystwo.  

Na czacie internetowym 

poznałam chłopaka. Kuba miał 

16 lat, był blondynem i miał 

takie niebieskie oczy, w których 

można utonąć. Zdecydowaliśmy 

się spotkać. Była to randka  

w ciemno. Zachciało mi się 

przygód. Chciałam wyglądać 

doroślej i spodobać się Kubie, 

więc zrobiłam sobie 

wyzywający makijaż. Miałam 

dużo tapety. Umówiliśmy się na 

polanie, gdzie nie było nikogo.  

     Na miejscu okazało się, że 

nie przyszedł chłopak ze 

zdjęcia, tylko dużo starszy 

mężczyzna. Byłam zszokowana, 

ale byłam ciekawa, kim jest  

i pomyślałam, że dam sobie 

radę, gdyby posunął się za 

daleko. Rozmowa była ciekawa, zaimponował mi dorosłością, 

powiedział, że udziela korepetycji. Bardzo się mną interesował,  

w jakim towarzystwie się obracam, czym się interesuję, co robię. 

Czułam, że jest mną bardzo zainteresowany. Nic złego się nie działo. 

Rozmawialiśmy trzy godziny, zrobiło się bardzo późno, więc 

mężczyzna zaczął się speszyć i nagle odszedł. Dochodziła dwunasta  

w nocy.  

Gdy zdałam sobie sprawę z tego, co zrobiłam, bałam się 

wrócić do domu. Łaziłam po mieście, siedziałam na przystankach  

i dopiero o czwartej nad ranem pojawiłam się w domu. Rodzice szaleli 

z niepokoju. Mama płakała. Okazało się, że tuż po moim wyjściu 

zgłosili zaginięcie, bo ktoś mnie widział. Szukała mnie policja, 

przyjaciele, a co najważniejsze – rodzina. Zaraz w domu pojawiła się 

policja, były przesłuchania, odebrano mi telefon (mojego najlepszego 

przyjaciela) i ciuchy, w których byłam w tym dniu.   

Nie przypuszczałam, ze narobię tyle szamba.  

Dziewczyny, naprawdę uważajcie, z kim się umawiacie i z kim 

piszecie w Internecie, bo to, że ja miałam dużo szczęścia w tym dniu, 

nie znaczy, że wy też je będziecie mieć. 

napisała: Delia                                                     rysunek: Dark Angel 



             

 

 

Messi – gwiazda piłki nożnej 

dwie opinie o piłkarzu uczniów klasy 4a 
na podstawie książki pt.„Messi” 

rys. Cezar 
 

Opinia Pana Lemoniadki:  

Cześć! Dzisiaj powiem wam trochę o Messim   

„We łzach” 

Deco pomaga Leo, swojemu koledze z drużyny, opuścić boisko po tym, jak 

chłopiec naderwał mięsień w lewej nodze. Zdarzenie miało miejsce 4 marca 2008 

roku podczas meczu z Celtikiem. 

„Przyjaciele do grobowej deski” 

Przyjaźń Leo i Ronaldinno przetrwała, mimo, że grają w różnych klubach. 

„Szczęśliwe miejsce” 

Dla Messiego najszczęśliwsze chwile to te, gdy zdobywa bramki. 

„Wierny Barcelonie” 

Opinia Pana Ziemniaczorka 275:  

Messi ciągle otrzymuje propozycje z innych klubów piłkarskich, ale pozostaje 

wierny Barcelonie.   Według mnie Messi to piłkarz godny wielkiego podziwu. To 

jak on pędzi po boisku, to wprost nieprawdopodobne, Wow! Fani go wielbią za 

świetną grę. W kilku meczach strzelił hack tricka.  



 

 

STRONA Z JAJEM  
  

Humor  
z dzienniczków uczniów 

 
* 

Darek ocenia ubrania 
nauczycielek. Bardzo krytycznie 
ocenia. 
 

* 
Jacek powiedział do mnie:  

 
„Zmieniłem o tobie zdanie  w 5  sekund”, gdy  postawiłam  mu jedynkę.                                                                             

 
                                                               * 

Jacek samodzielnie chodzi po klasie. 
 

                * 
Kiedy wykręcałam żarówkę, krzyczał: „No dalej, maleńka, dasz radę!”. 

 
                * 

Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemię cyrklem w doniczce. 
 

                                                                             * 
Magda mówi, że od dziś nazywa się Samanta i pod moją nieobecność 
zmieniła swoje imię w dzienniku. 

               * 
Mateusz, wyrwany do odpowiedzi, mówi, że nie będzie zeznawał  
bez  adwokata. 

                * 
Na klasówce z informatyki twierdzi, że wcale nie ściąga, tylko kopiuje. 
 

                * 
Na wzmiankę o panu od matematyki krzywi się paskudnie. 
 

             * 

Nie chce pisać kredą na tablicy, bo twierdzi, że to przestarzała metoda. 
 

             *     
Nie może zapamiętać na lekcji wf., do której należy drużyny. 
 
                                                                   * 
przygotował: Czołgista 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


