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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

                 W tym najważniejszym dniu składamy wszystkim nauczycielom           
i pracownikom szkoły płynące  z głębi serca życzenia.  
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za trud, jaki wkładacie 
w nasze wychowanie. Dziękujemy za pokazanie nam, 
że porażki też mogą uczyć czegoś pożytecznego, że 
dzięki nim poznajemy naszą siłę, uczymy się 
wytrwałości i życzliwości. 
Kochani Nauczyciele, dziękujemy również za Wasze 
dobre rady, które każdego dnia wskazują nam, którędy 
dojść do doskonałości, za Wasze ciepłe słowa 
rozjaśniające nam umysły, za Wasze wielkie serca 
zawsze otwarte na nasze potrzeby. 
           Pracownikom ( niepedagogicznym) szkoły 
życzymy samych pogodnych dni, spełnienia w życiu 
zawodowym i prywatnym. Dziękujemy za Waszą troskę 
i przyjazne usposobienie:)  
       Dzień Edukacji Narodowej to także  NASZE (uczniów) święto.         
Zatem życzymy sobie :) i całej społeczności  staszicowskiej  
sukcesów  naukowych i sportowych, wytrwałości i samozaparcia        
w dążeniu do realizacji celów i marzeń,  szalonych i ciekawych 
pomysłów,  cudownie spędzonych chwil w doborowym towarzystwie.                                                               
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SZKOLNY DŻIN -  nauczyciel spełniający życzenia 
SZKOLNY GEPETTO -  najbardziej kreatywny nauczyciel 
SZALONY KAPELUSZNIK -  nauczyciel tryskający energią                 
i humorem 
SZEHEREZADA -  nauczycielka pełna klasy, uroku i wdzięku 
STRUŚ PĘDZIWIATR, najbardziej zabiegany i punktualny nauczyciel 

 

 
 

POCAHONTAS- najpiękniejsza dziewczyna w szkole 
KSIĄŻĘ Z BAJKI - największe „ciacho” w szkole 
JAŚ I MAŁGOSIA - szkolny duet 
KACZOR DONALD - najbardziej rozrywkowy,           
zabawny uczeń 
WŁÓCZYKIJ-  szkolny marzyciel, podążający własnymi 
ścieżkami 

Czy rozpoznałeś siebie wśród tych postaci, a może                    
stanowisz kontaminację wielu bohaterów? 
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

Vademecum ucznia i nauczyciela,  

czyli słowa nierzadko używane w szkole 

Absencja- często efekt zbyt dużego,                  
nierealnego do szybkiego  
przyswojenia przez uczniów 
materiału. 
Baran- osobnik, o którym , 
mówiąc oględnie, nie ma się 
najlepszego zdania. 
Celująca ocena- coś nie-
zmiernie rzadkiego w szkol-
nej praktyce. 
Dziennik lekcyjny- forma 
pisarstwa z pogranicza scien-
ce-fiction., często urlopująca w klasie.  
Detektyw- nauczyciel prowadzący śledztwo         
np. w sprawie absencji. 
Ewaluacja- najczęściej powtarzane słowo              
na wszelkiego rodzaju szkoleniach. Niektórzy 
mylą je z owulacją, a inni z ewolucją. 
Frekwencja- wynik sumowania, mnożenia i dzie-
lenia tych, co byli, przez tych, co wyszli i już nie 
wrócili. 
Grafik- ściśle zaplanowany system pilnowania 
korytarzy i toalet w czasie przerw.  
Głupota- bywa obserwowana, przeważnie tępio-
na, często nieuleczalna. 
Harmonogram- opis kto, kiedy, z kim, gdzie i co 
ma robić. 
Internat- jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc 
w naszej szkole z powodu wąskich korytarzy, 
azyl poliglotów. 
Jedynka- ocena, przed którą uczeń broni się tak, 
jak tylko potrafi, używając w tym celu wszystkich 
możliwych sposobów, poza uczeniem się . 

 

Klasa- zbiór osobników płci obojga, zawsze w sposób 
perfekcyjny „walczący o swoje” prawa,  zaniedbujący 

swoje obowiązki.  
Lekcja- czas, gdy nauczyciel próbuje 
osiągnąć ściśle określony cel, dociera-
jąc w sposób najbardziej przystępny 
do uczniów. 
Ławka- najlepiej ostatnia, ulubione 
miejsce przesiadywania na lekcji tych 
uczniów, którzy nie chcieli zrobić 
„przykrości” nauczycielowi i zostali. 
Łącznik- miejsce okupowane przez 

niezwykle przystojnych mężczyzn i grupy roześmia-
nych uczniów. 
Monolog- w literaturze np. Wielka Improwizacja.        
W szkole ulubiony przez nauczycieli sposób udzielania 
porad uczniom.                                                          
Nieprzygotowanie- czasami ostatnia deska ratunku. 
Odpowiedź- wymuszona przez nauczyciela czynność 
podzielenia się przez ucznia publicznie i głośno swoją 
wiedzą. Często efektem bywa milczenie.                  
Poprawka- szansa na sukces.                                    
Repetent- uczeń wyznający zasadę, że szkoła to nie 
wyścigi.                                                                             
Sprawdzian- długo zapowiadany przegląd tego,                  
co uczeń wiedzieć powinien. Na wynik również uczeń 
oczekuje długo :P                                                           
Test- sposób na szybkie wyprodukowanie stopni                
w dzienniku.                                                                            
Tablica zastępstw- miejsce, gdzie ustawiają się tłumy 
po ukazaniu się zbawiennych list.                                    
Uwaga- niekoniecznie miła forma komunikacji między 
nauczycielem a uczniem.                                               
Wakacje- przerwa na „lajcik” wytęskniona przez 
uczniów i nauczycieli.                                                       
Wiedza- nienamacal-
na wartość usilnie 
wbijana uczniom             
do głowy.                
XY- ulubione przez 
matematyków litery 
do oznaczania tajem-
niczych osi i niewia-
domych.                                                                              
Zebranie Rady Pedagogicznej- forma spędzania cza-
su przez nauczyciela, polegająca 
na integrowaniu się z innymi na-
uczycielami w tzw. gronie, podczas 
występu teatru jednego aktora, któ-
rym najczęściej bywa dyrektor. 

( P.P., M.L.) 
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                                                 Czy wiesz, że …? 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 Pierwsza Akademia powstała w Atenach. 

Założycielem tej szkoły był Platon. Miało 
to miejsce około 387 roku przed naszą 
erą.  

 
 Pierwsze ustawy o obowiązku szkolnym 

pochodzą z XV wieku. Oczywiście w wielu 
krajach początkowo dotyczył on tylko 
chłopców... 

  
Data polskiego Dnia Nauczyciela upamięt-
nia rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i zre-
alizowanej przez Sejm Rozbiorowy wła-
śnie w dniu 14 października 1773 r. 

 
 Obowiązek szkolny w Polsce został oficjal-

nie uznany w XIX wieku, jeszcze  podczas 
zaborów. 

 
 Największą szkołą na świecie jest szkoła 

Montessori w Indiach. Uczy się w niej po-
nad 47 000 uczniów. 

 
 Najmniejszą na świecie szkołą jest praw-

dopodobnie szkoła w górskiej wiosce Ma-
karta w Gruzji. Uczy się tam wyłącznie 9-
letni Bacho Tsiklauri. Lekcje z gruzińskie-
go, matematyki i angielskiego prowadzą 
na zmianę dwie nauczycielki. W wiosce, 
oddalonej 100 km od Tbilisi, mieszka 30 
osób, w tym 4 dzieci. 

 

(A.C.; W. O.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uczymy się:  
         10% z tego, co czytamy 
          20% z tego, co słyszymy 
          30% z tego, co widzimy 
          50 % z tego, co widzimy i słyszymy 
          70% z tego, co mówimy 
          90% z tego, co mówimy i robimy 
 
 Prawo nie definiuje ściągania jako 

przestępstwa. Działanie to reguluje je-
dynie regulamin szkoły, który może 
być mniej lub bardziej rygorystyczny w 
tej kwestii. 58% Polaków nie jest prze-
ciwnych ściąganiu, a tylko 28% ostro 
je potępia. 

 
 Tomasz Edison spędził w szkole zale-

dwie 3 miesiące. Jeden z najbardziej 
znanych i twórczych wynalazców             
na świecie, został uznany w szkole          
za mało inteligentnego nieuka i wyrzu-
cony po trzech miesiącach. Nie prze-
szkodziło mu to jednak w dalszej, sa-
modzielnej już edukacji i opatentowa-
niu ponad tysiąca odrębnych wynalaz-
ków, do których poza żarówką, należą 
m.in. fonograf, powielacz czy akumula-
tor.  Nie trzeba tracić nadziei :) 

 
 Dziesięć na dziesięć osób umiera.              

Nie bierz życia zbyt poważnie.  
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      W najbliższych latach polskie szkoły czeka kolejna reforma. Zmiany będą 
bardzo duże i dotkną uczniów w każdym wieku.     
      Od 2017 mają być zlikwidowane gimnazja i wprowadzone 8-letnie szkoły 
podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe. Oznacza 
to, że w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, techników i szkół branżowych 
trafi podwójny rocznik uczniów - po VIII klasie szkoły powszechnej                    
i III klasie gimnazjum. Zniesiony również został obowiązek szkolny dla sześcio-
latków. 
 Nas, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ta zmiana nie obejmie,             
ukończymy szkołę po 3 latach (liceum) bądź 4 (technikum). 

 
 

  
 
             
Resort edukacji chce, aby uczniowie więcej czytali i bardziej interesowali się 
historią swojej ojczyzny. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej ma roz-
począć inwestycję w rozwój czytelnictwa. W szkołach mają być organizowane 
lekcje czytania w bibliotekach.  
Zwiększenie liczby godzin historii ma pomóc w kształtowaniu świadomości hi-
storycznej uczniów. Nauka tego przedmiotu ma wyjść poza teren szkoły w po-
staci żywych lekcji historii i wycieczek edukacyjnych do miejsc historycznych. 
  
 Mówi się, że zmiany są „dobre”, ale czy wszystkie? Nowa reforma ofe-
ruje dużo nowych możliwości, ale stawia ogromne wyzwania zarówno                 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ma ona poprawić jakość kształcenia 
uczniów, ale  efekty będzie można dopiero zobaczyć za kilkanaście lat. Zatem 
zobaczymy…                                                                                        (P.G.)                                                                  

Co z tą szkołą ??? 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
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      Kolejny ponury, zimny, wrześnio-

wy poranek. Budzik wskazuje 6:00, 

więc pora wstać. Muszę zdążyć na 

dyżur na trzecim piętrze budynku B.         

Robiąc poranną kawę, marzę, aby 

przestała boleć mnie głowa. Wakacje 

skończyły się 3 tygodnie temu,         

a mam wrażenie, że to już wiecz-

ność. Z rozmyślań wyrywa mnie głos 

męża, który informuje, że powinnam już dawno być 

w drodze do szkoły...                                                

Jak zwykle 2 minuty spóźnienia, mam nadzieję,          

że tym razem "szefuncio" nie przyczepi się do mojej 

niezwykle lekceważącej 

postawy. W końcu 120 

sekund to szmat czasu. 

Zdążyłam wejść po stro-

mych schodach, a już 

podchodzą do mnie dwie 

pierwszoklasistki. Co 

słyszę? ,,Mogłaby sorka 

nie stawiać tych ocen? 

Tak ładnie prosimy". I co 

ja mam odpowiedzieć? 

Że było się uczyć? Że to 

nie gimnazjum? Że mu-

szę wystawić każdemu 

określoną liczbę ocen, a 

praca klasowa to nie jest 

mój wymysł? Szkoda mi ich, ale nic na to nie pora-

dzę. Coś czuję, że niedługo stanę się wrogiem pu-

blicznym tej klasy.  Nie minęło 30 sekund, a już pod-

chodzą do mnie uczniowie technikum. Po ich twa-

rzach wyraźnie widać, czego chcą. Próbują mnie 

przekupić nad wyraz szerokimi uśmiechami: ,,Sorko,            

a przełoży nam sorka ten sprawdzian? Prosimy, na-

piszemy go jutro" - mówi jeden z chłopców, posyła-

jąc mi jeszcze szerszy uśmiech. Zastanawiam się 

czy nie boli go od tego szczęka. Moi rozmówcy cią-

gną dalej: ,,Obiecujemy, że nie będzie żadnych je-

dynek" -dodaje okularnik. Zgadzając się, wiem, że 

popełniam błąd. Kątem oka dostrzegam, że nie-

śmiało idzie w moim kierunku szczuplutka dziew-

czynka z zeszytem. Dzięki Bogu zadzwonił dzwo-

nek. Nie będę musiała słuchać kolejnych próśb.                                                         

 

 

Wchodząc na zastępstwo do klasy liczącej 

same przedstawicielki płci pięknej, przekli-

nam w duchu samą siebie, że nie wzięłam 

zatyczek do uszu.                                       

Mam nadzieję, że uda mi się je przekrzy-

czeć i poprowadzić normalną lekcję. Jak to 

mówią: nadzieja matką głupich, ale wszyst-

kie swoje dzieci kocha. Rezygnuję  z próby 

zaciekawienia ich siłami wyporu. Włączam 

audycję telewizyjną z dr Rożkiem ( SONDA 2) i….      

Czas na przerwę. Podbiegam do ekspresu z kawą, 

który znajduje się w pokoju nauczycielskim. Po mo-

ich współpracownicach widzę, że dzisiejszy ponie-

działek też daje im           

w kość. Niezauważal-

nie uśmiecham się pod 

nosem, przynajmniej 

nie jestem sama.                                

Nareszcie lekcja z jed-

ną z moich ulubionych 

klas. Wchodzę do sali  

i moim oczom ukazują 

się uśmiechnięte twa-

rze 32 osób. Mogę 

przystąpić do prowa-

dzenia lekcji. Kiedy 

uczniowie uważnie 

słuchają, są aktywni          

i nie patrzą się bez-

myślnie w tablicę, wiem, dlaczego zostałam nauczy-

cielką (bo  na pewno nie dla pieniędzy). Z pewno-

ścią wytrzymam te 9 miesięcy…  byle do wakacji.                                                                     

  (N.S.) 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

Dzień z życia nauczyciela 
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        Budzą mnie krzyki mamy. Cudem udało 

mi się wygramolić z łóżka. W domu panuje 

harmider, tata w ekstremalnie szybkim tem-

pie zarzuca na siebie marynarkę, łapie ku-

bek termiczny z codzienną porcją czarnej 

kawy i migiem opuszcza dom. W kuchni cze-

kają na mnie tosty i jajecznica. Zastanawiam 

się czy na pewno odrobiłam matematykę, próbuję 

sobie przypomnieć cokolwiek z wczorajszej lekcji 

fizyki. W głowie pustka. Nie pamiętam ani jednego 

wzoru. Co to były epicykle?  Trudno, mam jeszcze 

dwa nieprzygotowania. Jakoś przeżyję ten kolejny 

wrześniowy poranek.                                                                      

O dziwo nie spóźniłam się na polski. To chyba 

pierwszy raz podczas mojej edukacji w liceum. Zaję-

cia się dłużą, odpływam, bezmyślnie gapię się                   

w okno. Odliczam sekundy do upragnionego dzwon-

ka, a w czasie moich niezwykle zaawansowanych 

obliczeń matematycznych regularnie kiwam głową, 

starając się udawać zainteresowanie lekcją, aby nie 

wzbudzić podejrzeń nauczyciela. Póki myśli, że słu-

cham i wszystko rozumiem, jest dobrze.                      

Wreszcie przerwa. Aż 15 minut wolności... Cała kla-

sa drży przed kolejną godziną lekcyjną, zmawiając 

pod nosem pacierz, każdy liczy na to, że ominie go 

dzisiaj ‘odstrzał artyleryjski’. Jedynie ,,szczęśliwy 

numerek” może w spokoju zjeść kanapkę, o której 

rozmyślał podczas matematyki. Znowu dzwonek. 

Czuję, jak mój puls przyspiesza, powoli zaczyna ro-

bić mi się słabo.                                                                 

Po wejściu do sali nie zastałam naszego nauczycie-

la. Spóźni się?  A może zachorował?;) Siadam                 

w ławce i zaczynam rozmawiać z koleżankami                 

o promocjach na szminki, błyszczyki i balsamy                  

do ust. Gdy nasza rozmowa zeszła na niebotycznie 

wysokie, czerwone szpilki, które zeszłego piątku 

założyła Ania z III B, w drzwiach pojawiła się ONA. 

Postrach całej szkoły. Niepozorna, niska brunetka, 

nauczycielka fizyki (na szczęście nie uczy mojej kla-

sy). Odetchnęłam z ulgą – wszystko byle nie histo-

ria. Bicie mojego serca powoli się reguluje. Do koń-

ca roku pewnie zdążę dostać zawału. Zastępstwo 

mnie odprężyło, a mój dzień od razu stał się lepszy.   

W domu uświadomiłam sobie, że to dopiero ponie-

działek, a przede mną cztery okropne dni, którym 

będzie towarzyszyło poranne wstawanie i multum 

sprawdzianów. Przy życiu trzyma mnie jed-

na myśl ... byle do wakacji. O Boże, jak ja 

przeżyję następne dziewięć miesięcy ?                    

(chyba będę musiała skorzystać z dekalogu)               

                                                                N.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekalog ucznia  

1. Uczeń rodzi się zmęczony i żyje, aby odpocząć. 

2. Nauczyciel też człowiek - może się mylić. 

3. Praca uszlachetnia - lenistwo uszczęśliwia. 

4. Dbaj o ojca swego i matkę swoją - nie mów o 

wywiadówkach. 

5. Postępuj humanitarnie wobec nauczycieli. 

Jeśli masz psuć im humor złą odpowiedzią, zre-

zygnuj z pójścia do szkoły. 

6.  Dbaj, żeby cię zapamiętano - niech twój auto-

graf znajdzie się wszędzie, gdzie tylko się da. 

7.  Szanuj belfra swego - możesz mieć gorszego. 

8. Ściągaj i daj ściągać innym. 

9. Szanuj papier - nie pisz wszystkiego, co dyktują 

nauczyciele. 

10. Ucz się, a garb sam ci wyrośnie. 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

Dzień z życia ucznia 
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Olimp (pokój nauczycielski)–  
tajemnicze zgromadzenia 
wszystkich bogów przy kawie. 
Miejsce zamknięte dla zwykłych 
śmiertelników. To tutaj bóstwa 
snują plany wobec przyszłości 
edukacji:)  
 
Zeus – Bóg nad bogami dumnie 
kroczący korytarzami szkoły. 
Strażnik boskiej równowagi. 
Strzela jedynkami niczym piorunami. Uosobienie 
najwyższej zasady rządzącej światem. 
 
Nike – bogini zwycięstwa wszystkich zawodów 
lekkoatletycznych, dzięki płomiennemu dopingowi 
niejeden śmiertelnik wzbija się na wyżyny. Jej wy-
chowankowie na lekcjach wf-u dostają skrzydeł        
i lądują na najwyższych 
szczeblach podium. 
 
Ares -  wchodząc  do 
klasy swym przeszywa-
jącym wzrokiem mierzy 
każdego. Za pomocą 
licznika promieniowania 
kosmicznego wybiera 
wielu rywali do kolej-
nych potyczek. Inteli-
gentnie wykorzystuje 3 przykazania fizyki. Mimo 
wszystko potrafi docenić godnego przeciwnika.  
 
Afrodyta – wyłoniła się z soli i piany morskiej,          
a żyje jako kobieta z zasadami. Patronuje wszyst-
kim związkom (chemicznym). 
 
Hebe – dzięki boskim mocom ćwiczeń zachowała 
wiecznie młode i zgrabne 
ciało. Udowodniła, że nek-
tar i ambrozja nie są po-
trzebne, by zachować wi-
talność. Teraz sekretami 
dzieli się z uczniami. 
 
Apollo– wzdycha do niego 
piękniejsza część śmiertel-
ników, ba ...nawet bogiń. 
Jednak on jest wierny swo-
im Muzom. 
 

 
 

Posejdon -władzą podzielił się 
z Zeusem, jego królestwo mórz 
i oceanów to nieprzenikniona 
kraina planów strategicznych, 
zastępstw i ostatecznych roz-
wiązań( egzaminów). 
 
Eros – zaraża swoją miłością 
do przedmiotu, którego uczy 
każdego, kto przekroczy próg 
jego klasy. 
 

Atena – wytacza tylko inteli-
gentne wojny. Patronka orto-
grafii i poprawnej polszczy-
zny. Strzela ,,plusikami”, jak 
jej ojciec jedynkami. 
 
Helios – codzienna dawka 

humoru serwowa-
na uczniom, nie-
zależnie od pory 
dnia rozświetla mroki obcych języ-
ków. 
 
Hestia – bogini ogniska domowego 
patronuje całej społeczności szkolnej 
jako jednej wielkiej rodzinie. Przelewa 
swoją matczyną miłość na wszystkich 
uczniów. 

 
Hades – nosi ciemne okulary, by nie ujrzeć świa-
tła dziennego. Używa „czarnego języka”. Za roz-
mowy w podziemiach zmusza śmiertelników           
do nauki mrocznych słówek. 
 

 

 

 

 

Kto rozpozna wśród zacnego grona boskich 

stworzeń naszych pedagogów, proszony 

jest o kontakt z Redakcją. Dla pierwszych           

3 osób słodkie nagrody. 

 

STASZICOWSKI OLIMP ( skład niepełny:) )  

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
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Dwie osobowości uczące języków obcych. Zobaczmy, co je łączy, a co dzieli?  
Przed nami starcie pana Piotra Kalksteina i pana Marcina Miedzińskiego. 

 
Najważniejszą wartością w Pana życiu jest… 

P.K.: rodzina/żona, syn i .../ która daje mi poczucie bezpieczeństwa, spełnienie i siłę do działania. 

M.M.: rodzina. 

 Jaki jest Pana ulubiony cytat? 

P.K.: "Żyj tak, aby nikt nigdy przez ciebie nie płakał. No chyba, że ze szczęścia". 

M.M.: "...are you talking to me?" 

Co skłoniło Pana do wyboru zawodu nauczyciela? 

P.K.: zawód nauczyciela to u nas rodzinna tradycja. 

M.M.: chęć pracy z młodzieżą. 

 Zalety i wady pracy nauczyciela… 

P.K.: zalety: kontakt z młodzieżą i satysfakcja z osiągniętych wyników; 

wady: czasami zmęczenie i brak zaangażowania ze strony uczniów i rodziców. 

M.M.: moja praca ma same zalety… 

 Lubię ludzi, którzy… 

P.K.: uparcie dążą do określonego celu bez względu na przeciwności losu i są pozytywnie zakręceni. 

M.M.: są szczerzy, uczciwi i kulturalni. 

 Jaką postacią z bajki chciałby Pan być i dlaczego? 

P.K.: niedźwiedziem z bajki "Masza i Niedźwiedź"- wielki duszą i ciałem. 

M.M.: Hulkiem, miał fajne bicepsy i klatę. :) 

 Na kolację umówiłbym się z (...) ponieważ… 

P.K.: Jeremym Clarksonem, którego książki czytam regularnie  

(lekkie lektury, przy  których można odpocząć i się zrelaksować). 

M.M.: z Jackiem Nicholsonem i zapytałbym, jak on to robi, że jest wiecznie młody. 

W mojej kieszeni zawsze można znaleźć… 

P.K.: oczywiście... tylko potrzebne rzeczy. 

M.M.: pomadkę ochronną do ust. 
Co Pana relaksuje? 

P.K.: spacery, las i góry. 

M.M.: dobre kino i mocna muzyka.  
 Za 20-30 lat będę… 

P.K.: za 20 lat pewnie jeszcze w szkole - jako nauczyciel., za 30 jako szczęśliwy, mam nadzieję, emeryt/dziadek. 

M.M.: pewnie w (siódmym) niebie. 

                                                                                                                                                                                     (Z. S. ;A. M.) 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

LOŻA VIP 

p. Piotr  Kalkstein p.  Marcin Miedziński   
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Wojownicza natura 
sprawia, że małe  ba-

ranki, jak i większe 
barany lubią czasem 
powalczyć z nauczy-

cielami. Zachowaj 
więcej dyplomacji         

w kontaktach, brutal-
na szczerość może 

być niemile widziana. 

Możesz „byczyć się”            
do woli. Nie zapominaj 
codziennie sprawdzać 
szczęśliwego numerka. 

Nawet trudne sprawdzia-
ny będą dla Ciebie 
„bułką z masłem”. 

 Pamiętaj, że Ty także 
możesz się pomylić!  

Jesteś w stanie prze-
konać najsurowszego 
nauczyciela do rezy-
gnacji z zapowiedzia-
nej klasówki. Robota 
pali Ci się w rękach,           

z tym, że… dość rzad-
ko ją kończysz.  

Pamiętaj, 
że książki czyta się  
,,od deski do deski ‘’ 

Gwiazdy wróżą Ci życie 
na tzw. „lajcie”. Możesz 

liczyć na życzliwość                 
i pobłażanie. W myśl przy-

słowia: na bezrybiu                          
i rak ryba, będziesz  mógł 
do woli raczkować z każ-
dego przedmiotu pod wa-
runkiem, że nie wychylisz 
się ze skorupy, którą się 

opancerzyłeś. 
 

Uważaj na niezapowiedziane 
kartkówki, bo mogą być 

„twardym orzechem  
do zgryzienia”.  

Jeśli uda Ci się je dobrze na-
pisać możesz poczuć się jak 
prawdziwy król zwierząt. Nie 
musisz obawiać się matury. 

Będzie dla Ciebie bardzo  
łatwa. 

Jesteś obiektem zaintereso-
wań płci przeciwnej, co po-
maga Ci w osiągnięciu wie-
lu rzeczy. Jednak  w zdoby-
ciu sukcesu przeszkadza Ci 
nadmierna drobiazgowość, 
nie warto przywiązywać ta-

kiej wagi do 
szczegółów. 

Drogi Uczniu! Chcesz dowiedzieć się, co czeka Cię  
w roku szkolnym 2016/2017, koniecznie przeczytaj nasz horo-
skop. Postępując zgodnie z zaleceniami, unikniesz kłopotów 

ze strony nauczycieli oraz czynników od Ciebie  
niezależnych :-) 
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Staraj się zachować 
równowagę pomiędzy 
ocenami pozytywnymi 

i negatywnymi oraz 
wkuwaniem do 

sprawdzianów i im-
prezowaniem. Na ko-
niec roku, na pewno, 

szala zwycięstwa 
przechyli się na Twoją 

stronę.  

Nie bądź zbyt krytyczny 
wobec siebie. Nie znie-
chęcaj się, gdy spotka 

Cię jakieś  
niepowodzenie.  

Pamiętaj , 
że ,,cel uświęca środki’’. 

Nie znając odpowiedzi 
na pytania,  

zawsze ,,strzelasz‘’  
prawidłowo.  

Jednak na maturze mo-
gą być z tym problemy.  
Zacznij się już przygo-

towywać. 

Dobre wychowanie sprawi ,  
że poradzisz sobie ze wszyst-
kimi konfliktowymi sytuacjami. 
Zachowaj ostrożność na lek-
cjach WF-u, bo ,,gdyby kózka 

nie skakała to by nóżki nie  
złamała”, a ,,ćwiczenie czyni    

mistrza”. 

Wszystko będzie szło            
po Twojej myśli, osią-

gniesz to, co zamierzałeś– 
świadectwo z paskiem. 
Klasówki, sprawdziany, 

testy to dla Ciebie            
pestka, jednak Twój cha-

rakterek sprawi, że nie bę-
dziesz pupilkiem                     

nauczycieli. 

Gwiazdy wróżą Ci bez-
pieczną przyszłość, 

 o ile będziesz płynąć  
z prądem. Nie musisz 
zbytnio starać się, aby 
dostać przyzwoite oce-
ny. Strzeż się rekinów, 
które będą chciały Cię 
„złowić” na ściąganiu. 

 HOROSKOP EDUKACYJNY 
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Szkoła w cytatach ;) 
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Zastrzyk humoru 

 
Najciekawsze spośród wpisów… 
„Makbet opierał się na mordzie”. 
„W tym czasie we Włoszech działali m.in. Leonardo da Vinci, Rafael i Michał Anioł Stróż.” 
„Drożdże rozmnażają się przez pępkowanie”. 
„Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcję w życiu komórki: wiedzą kogo wpuścić,                            
a kogo wypuścić, czyli pełnią rolę celnika”. 
„Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno temu przez uczniów i nauczycieli”. 
„Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: poznał tajniki kuchni kanibali”. 
„Zostawiam to na los pastwy”. 
„Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć”. 
„Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemieniem o krzemień, a pod spód kładli stare 
gazety”. 
„Tej jesieni widziałem klucz odlatujących żyraf”. 
„Matejko namalował „Bitwę pod Grunwaldem”, chociaż ani razu jej nie widział w telewizji”. 
„Złom jest najlepszym bogactwem Polski”. 
„Dulska trzymała męża w domu, aby nie stracił moral-
ności”. 

 
Top 10 z klasowego zeszytu uwag: 
„Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą gło-
wą i suchą gąbką”. 
„Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie”. 
„Molestuje kolegę długopisem”. 
„Kowalska i Józwiak nie chcą podać swego nazwiska”. 
„Zjada ściągi po klasówce”. 
„Nie uważa i biega na lekcjach wf-u”. 
„Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie zezna-
wał bez adwokata”. 
„Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemie cyrklem                
w doniczce”. 
„Rzuca w koleżanki spreparowaną żabą”. 
„Janek wisi za oknem po dzwonku”. 
( M. C.;P.G.) 
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Zespoł Szkoł Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 
ul. Oporowska 7 
99-300 Kutno 
sekretariat szkoły: tel. (24) 254 23 97 
adres e-mail: zs1_kutno@interia.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


