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Wakacje 
 

Chodz ę do szkoły, ró Ŝne stopnie zbieram  
 Szóstki i pi ątki, i jedynki nieraz  

 Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty  
 Lecz ci ągle po głowie mi chodzi taki motyw:  

 
Ŝe jeszcze tylko:  

 Wrzesień, październik, listopad, grudzie ń.  
Styczeń, luty, marzec, kwiecie ń, maj, czerwiec 

i...  
 

 Wakacje, znów b ędą wakacje  
 Na pewno mam racj ę wakacje b ędą znów. 
 Chodz ę do szkoły tydzie ń za tygodniem  

 Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie.  
 Niewygodnie wtedy gdy si ę nauczy ć trzeba.  
 Lecz ci ągle po głowie mi chodzi taki temat:  

Ŝe jeszcze tylko:  
 listopad, grudzie ń, stycze ń, luty, marzec.  

 Kwiecie ń, maj, czerwiec i... 
 

Kabaret OT.TO 

W numerze: 

 

 Wakacje, znów będą wakacje… 

 Kącik maturzysty 

 Ucz się języków obcych 

 Dzień Matki 

 Przysłowia mądrością narodu… 

 Humor z zeszytów uczniowskich 

DuŜo słoneczka i mile 
spędzonych wakacji 
Ŝyczy redakcja gazetki 
Wózek. Do zobaczenia 

we wrześniu!  



 
   WAKACJE, ZNÓW B ĘDĄ WAKACJE… 

 
 
 

 I juŜ niedługo stanie się. Rok szkolny 2014/2015 właśnie dobiega końca. Czy jednak 
odejdzie zupełnie w niepamięć? Pewnie będziemy chcieli zapomnieć o wszystkich 
nieprzyjemnych chwilach, o ogromie pracy, jaki włoŜyliśmy w uczenie się i nauczanie… 
Odejdą równieŜ w niebyt szczegóły pewnych zdarzeń i sytuacji. Jednak pozostaną z nami na 
zawsze wspaniałe chwile, które przeŜyliśmy. Długo będziemy pamiętać smak kaŜdego 
sukcesu, radosnych chwil spędzonych w gronie najbliŜszych. A moŜe nawet zatęsknimy za 
szkołą? Na osłodę wakacyjnej rozłąki z naszą placówką przywołajmy słowa poety, który 
przecieŜ tak zachęca do wakacyjnych wojaŜy… 
 
 
Jutro popłyniemy daleko 
 
Jutro popłyniemy daleko, 
Jeszcze dalej niŜ te obłoki. 
Pokłonimy się nowym brzegom,  
Odkryjemy nowe zatoki.   
 
Nowe ryby złowimy w jeziorach, 
Nowe gwiazdy znajdziemy na niebie. 
Popłyniemy daleko, daleko, 
Jak najdalej, jak najdalej przed 
siebie. 
 
Starym borom nowe damy imię, 
Nowe ptaki znajdziemy i wody. 
Posłuchamy jak bije olbrzymie 
Zielone serce przyrody. 

 
 Konstanty Ildefons Gałczyński 
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    Kącik maturzysty... 
 

Matura z j ęzyka polskiego od 2015 roku 
  

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie 
www.cke.edu.pl informatory dotyczące matury od 2015 roku. 
Pojawiło się wiele zmian. Kilka z nich prezentujemy poniŜej. 

 
1. KaŜdy maturzysta będzie musiał zdać jeden przedmiot na poziomie 

rozszerzonym. 
KaŜdy maturzysta, który wybierze język polski jako przedmiot rozszerzony będzie musiał 
nauczyć się czytać i rozumieć teksty historyczno-literackie oraz teoretyczno-literackie. 
 
2. Rezygnacja z klucza oceniania wypracowań 
Od roku 2015 CKE zrezygnuje z oceniania prac wg tzw. klucza. Zamiast tego prace 
uczniów będą oceniane holistycznie. Na sposób oceniania kluczem odpowiedzi narzekało 
wielu uczniów i nauczycieli. Nie pozwalał on na kreatywność, a nauka do matury opierała 
się na tym, jak „wstrzelić się” w klucz.  
 
3. Prezentacjom maturalnym powiedziano – stop! 
Do roku szkolnego 2013/2014 kaŜdy maturzysta zobowiązany był do zdawania egzaminu 
ustnego z języka polskiego, który polegał na przygotowaniu prezentacji na wybrany 
temat, przedstawieniu jej w określonym dniu komisji egzaminacyjnej, a następnie 
podjęciu rzeczowej rozmowy na temat wygłoszonej prezentacji. Od 2015 roku egzamin 
ustny będzie wyglądał juŜ inaczej. Uczeń wylosuje na miejscu pytanie z tekstu oraz 
polecenia. Następnie przygotuje spontaniczną wypowiedź, o której porozmawia z komisją 
juŜ po wygłoszeniu owej wypowiedzi.     

 
                                                                                   

Wyciąg z 
informatora CKE                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Holidays….. 
Class 2La dreams about: 
 

� Hiking in the mountains 
� Caving 
� Climbing 
� Swimming 
� Hitch-hiking 
� Riding a bicycle 
� Going to the seaside 

What about you? What would you like to do on holidays? 
Yeah, but school is also cool☺ Here is a short quiz. Finish the following sentences: 
 
We like school because…………………………….. 
But we’re very happy that the holidays are coming. We are going to…………………… 
 
Write a few sentences and give the answer to  Ms Kowalkiewicz. You’ll get a small 
surprise☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joanna Kowalkiewicz 

 



 
DZIEŃ MATKI 

 
Ten piękny dzień ma oczywiście 

swoją historię. Początki święta 
sięgają czasów staroŜytnych Greków 
i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 
matki-boginie, symbole płodności i 
urodzaju. Zwyczaj powrócił w 
siedemnastowiecznej Anglii pod 
nazwą Niedziela u Matki i początkowo 
oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w 
którym obchodzono to święto, był 
wolny od pracy. Do tradycji naleŜało składanie Matce 
podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX 
wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny 
światowej. 

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach 
Zjednoczonych. W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria 
Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień 
Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie 
Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień 
Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal 
wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający 
na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

 Święto to obchodzone jest corocznie jako wyraz szacunku 
dla wszystkich Matek. 

 
Wszystkim Mamom 

Ŝyczymy wielu 
szczęśliwych chwil w 

zdrowiu i gronie 
najbliŜszych. 
Wszystkiego 
najlepszego! 

 
 

Mateusz Lisiecki 

 



 
 

Przysłowia mądrością narodu… 
  
 O tym, Ŝe przysłowia są mądrością narodu nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. To prawda, Ŝe zawarte w nich myśli 
przestrzegają przed głupotą, krótkowzrocznością, egoizmem i 
brakiem rozsądku. MoŜe więc warto czasami wsłuchać się w 
ponadczasowe przestrogi, jakich niewątpliwie przysłowia nam 
dostarczają. Wówczas mądrzejsi o tę wiedzę będziemy lepiej 
funkcjonować w otaczającym nas świecie. Wczytajmy się zatem 
w poniŜsze mądrości… 

 
� Siedzieć jak mysz pod miotłą. 
� Spaść z deszczu pod rynnę. 
� Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. 
� Nie mów hop, zanim nie 

przeskoczysz. 
� Pisać jak kura pazurem. 
� Śmiać się jak głupi do sera. 
� Nie śmiej się dziadku z czyjegoś 

wypadku, dziadek się śmiał i to samo miał. 
� Urwał się z księŜyca. 
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Spróbuj odgadnąć, o jakie przysłowia chodzi… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

HUMOR Z DZIENNICZKÓW UWAG 
 

 
 
 

 
� Na lekcji religii uczeń K. oszukuje, grając w karty. 
�  Siedząc w pierwszej ławce, próbuje mnie posuwać. 
�  Dręczy nauczyciela, pytając, czy moŜe zrobić referat o bitwie pod 

Waterloo. 
� Amadeusz robi coś, ale nie wiem, jak to nazwać. 
� Uczeń K. na lekcji przysposobienia obronnego podnieca koleŜanki 

za pomocą gazety. 
� Na fizyce pociera laskę o sweter bez pozwolenia. 
� M.L. udał się bez pozwolenia do domu po garnki. 
� Michał załoŜył forum internetowe, na którym wyśmiewa się ze mnie. 
� Paweł śpiewa piosenki z lat 60 tych i kaŜe mi śpiewać, bo, jak twierdzi, wszystkie 

powinnam pamiętać z młodości. 
� Dłubie w zębach cyrklem, a to, co wydłubał, układa na ławce.  
� Na wzmiankę o panu od fizyki krzywi się paskudnie.  
� Córka przychodzi do szkoły w bardzo obcisłych bluzkach, czym rozprasza 

nauczycieli.  
� Paweł ciągle rŜy i puka w ławkę, bo, jak mówi, chce być muzykiem.  
� Nie chce śpiewać hymnu szkoły. Mówi, Ŝe uznaje tylko disco polo.  
� Zaglądał do pokoju nauczycielskiego przez dziurkę od klucza.  
� W czasie zwiedzania muzeum ślizgał się na kapciach i podciął nogi przewodniczce.  
� Nie chce pisać klasówki, bo twierdzi, Ŝe to dla niej za duŜy stres. 

 
 

Znalezione w sieci – Łukasz Jacobson 
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