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Humor od nauczycieli 

• Po waszej lekcji trzeba iść na reanimację.  

• Mówisz, jak nie przymierzając poseł w sejmie, długo, mętnie i nie do 
rzeczy.  

• Po ustawowych dniach wolnych uczeń powinien mieć jeszcze jeden 
dzień wolny, Ŝeby dojść do siebie.  

 
• Samowolne poddawanie się operacji plastycznej twarzy jest narusze-
niem praw autorskich naszych rodziców.  
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Wybrane przysłowia o maju 
 

Ślub majowy – grób gotowy 
 

W maju jak w raju 
 

W maju zbiera pszczółka, zbierajŜe teŜ i ty ziółka 
 

Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące 
 

W zimne maja ranki trudno spotkać kocanki 
 

          Wybór :Klaudia Wodniok 

Kalendarium majowe 
 

1 maja – Święto Pracy 
2 maja – Święto polskiej Flagi 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja 
9 maja – Święto Unii Europejskiej 

15 maja – Dzień Rodziny 
21 maja – Dzień Kosmosu 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt 
26 maja – Dzień Matki 

No i matury!!! 
 



04.05.2010 r.    j. polski 
05.05.2010 r.    matematyka 
06.05.2010 r.    j. angielski  
07.05.2010 r.    wiedza o społeczeństwie 
 
10.05.2010 r.    biologia 
11.05.2010 r.    j. niemiecki 
12.05.2010 r.    j. hiszpański 
13.05.2010 r.    geografia 
14.05.2010 r.    j. rosyjski 
 
17.05.2010 r.    historia  
18.05.2010 r.    informatyka  
19.05.2010 r.    j. francuski 
20.05.2010 r.    fizyka i astronomia 
21.05.2010 r.    język mniejszości narodowych 
22.05.2010 r.    przedmioty zdawane w języku obcym (matematyka, historia, geografia, 

           biologia, chemia, fizyka) 
 

Od 04 do 28.05.2010 r. 
Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalo-
nych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 
 
          Katarzyna Wąsik i Alicja Bugiel 

PRZECIEK 

 
 Jeszcze nie znamy dokładnego 
planu całego zako ńczenia roku szkolne-
go, jednak mo Ŝemy si ę spodziewa ć, Ŝe 
młodsze klasy na pewno zadbaj ą o to by-
śmy si ę dobrze bawili. Przez 4 lata ka Ŝdy 
z nas bardzo mocno przywi ązał  
się do kolegów, kole Ŝanek, nauczycieli, 
wychowawców ale tak Ŝe do całej szkoły 
korytarzy, biblioteki i Ŝycia szkolnego. 
Bardzo ci ęŜko b ędzie si ę rozsta ć z tym 
wszystkim. W pierwszej klasie wydawało 
się, Ŝe 4 lata to bardzo długi  
okres czasu, niestety zleciały w oka 
mgnieniu. Teraz zostan ą tylko wspaniałe 
wspomnienia, których na pewno nie zapo-
mnimy. Bywały gorsze chwile, kłótnie  
czy niepowodzenia, ale zawsze szło z po-
mocą przyjaciół wybrn ąć z tych sytuacji.  
Okres szkolny to podobno najlepsze lata 
w Ŝyciu ka Ŝdego człowieka, my na  
pewno b ędziemy powraca ć do tych lat z 
uśmiechem na twarzy.  
 
 
     
   Alicja Bugiel 
   Katarzyna W ąsik  

POśEGNANIE KLAS POśEGNANIE KLAS POśEGNANIE KLAS POśEGNANIE KLAS 

IVIVIVIV    
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Terminarz maturzystyTerminarz maturzystyTerminarz maturzystyTerminarz maturzysty    

 
Po technikum czekają na nas najdłuŜsze  
wakacje w Ŝyciu jeśli nie podejmiemy 
Ŝadnej pracy czy nie pójdziemy do Ŝadnej  
innej szkoły. No ale abstrahując od tych dwóch 
przypadków 4 miesiące wolnego czasu  
to jednak długi okres.... Nie kaŜdy ma pomysł  
co z nim zrobić. MoŜna oczywiście podjąć pra-
ce  
sezonową i zarobić na wakacje, odwiedzić ro-
dzinę 
czy tak najzwyczajniej odpocząć. Nie waŜne 
jaką 
opcję wybierzesz, ale pamiętaj by spędzić je 
bezpiecznie,  
wykorzystując kaŜdą chwilę i ciesząc się wol-
nym czasem.  
śyczymy głów pełnych pomysłów i powodzenia. 
 
 
      
 
     Alicja Bugiel  
     Katarzyna Wąsik 

NAJDŁUśSZE WAKACJE !NAJDŁUśSZE WAKACJE !NAJDŁUśSZE WAKACJE !NAJDŁUśSZE WAKACJE !    



PRZECIEK 
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Z DYR
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H PRZ
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„Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezaleŜności”.  

        (J. Swift) 

 
„Wszystko, co nam się przytrafia, dzieje się zawsze z jakiegoś powodu”. 

         (G.G. Marquez) 

        Myśli zebrała  Pani Dyrektor mgr Anna Muc. 

 Wielkimi krokami zbliŜamy się do zakończenia roku szkolnego. 
Z pewnością w naszych głowach pozostaną wydarzenia związane z Ŝyciem na-
szej klasy. Najbardziej obawiamy się rozstania z przyjaciółmi ze szkolnych 
ławek – to właśnie do nich jesteśmy najbardziej przywiązani. 
 Nie zawsze było kolorowo, były wzloty i upadki. Jednak jako klasa byli-
śmy zawsze zgrani i potrafiliśmy wspólnie wybrnąć z tych złych sytuacji.  
 Mamy nadzieję, Ŝe po zakończeniu szkoły nasze drogi się nie rozejdą na 
zawsze, ale Ŝe będziemy się w miarę moŜliwości często spotykać i wspominać 
wspólnie spędzone chwile. Będzie nam brakowało całej szkoły.  

Drodzy czytelnicy! 
śyczymy Wam by wasza klasa była równie zgrana. 

Korzystajcie z kaŜdej chwili spędzonej razem, bo gdy przyjdzie czas rozsta-
nia będzie Wam bardzo cięŜko… 
       Ze smutkiem Ŝegnamy się z wami wszystkimi 
                                                                                         Klasa IV c hot 

                                                       POWODZENIA ;) 

PoŜegnanie 4chot 
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• ŚCIĄGAJ BUTY I LICZ …  
 
• NA PIERWSZY RZUT OKA S Ą TO PIERWIASTKI... HMM? NA DRUGI 

ZRESZTĄ TEś. ;) 
 
• MAŁO NAS, MAŁO NAS, DO PIECZENIA CHLEBA (PODCZAS  Z BIÓR-

KI NA WYCIECZCE) 
 
• - (ROZMOWA NA TEMAT WUSZTU) 

A CO TO JEST TEN WUSZT? ZRESZTĄ NIEWAśNE... JA TAM NIE 
ZNAM WASZYCH POJ ĘĆ HOTELARSKICH ;) 
 
 
TE Z PEWNOŚCIĄ ZOSTANĄ ZAPAMIĘTANE PRZEZ WIELU UCZNIÓW. 
 

Alishia i Kati  
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NAJŚMIESZNIEJSZE POWIEDZENIA NAUCZYCIELI  

 Biblioteka ostatnio zakupiła ksiąŜki z geografii- przewodniki 
turystyczne , takie jak: 
Barcelona, Londyn, Dublin, Wenecja, ParyŜ, Ukraina zachodnia, 
Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Włochy północne, Wielka Brytania, Li-
twa, Łotwa, Estonia, Krym, Lwów, Tatry, Beskidy oraz mapy i atlasy 
poszczególnych miejscowości i krajów. 
 
 

KsiąŜki te zostały wydane przez wydawnictwo BezdroŜe a takŜe Michalin. 
 Gorąco zachęcam do sięgnięcia po nie tym bardziej, Ŝe za niedługo 

będziemy  mieli lato a więc wakacyjną moŜli-
wość wyjazdu w ciekawe miejsce.  
 

  
 Polecam wszystkim.   

Naprawdę warto przeczytać! 
       
       
     
    Kulińska BoŜena 
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 Tydzień przed rozpoczęciem najwaŜniejszego tygodnia w Ŝyciu kaŜdego ucznia 
wśród czwartoklasistów przeprowadzono krótką ankietę.  
Maturzyści odpowiadali na pytanie: 
 
” Czego najbardziej obawiają się przed egzaminami”?  
 
Odpowiedzi były róŜne: 
 
 "Najbardziej boję się, Ŝe stres na maturze spowoduje, Ŝe nie odpowiem na pytania 
w pełni swoich moŜliwości mimo, iŜ będę dobrze przygotowana " A. 
 
 "Chyba kaŜdy z nas obawia się najbardziej tego, Ŝe nie zda" J.  
 
 "Ja zdaję polski, angielski i matematykę na poziomie podstawowym, a rozszerzoną 
geografię. Najbardziej boję się ustnych, a szczególnie polskiego i pytań komisji..." G. 
 
 "Zdaję maturę z historii-poziom podstawowy i zaczynam się zastanawiać, czy to był 
dobry pomysł. No, ale za późno na odwrót. Boję się, Ŝe nie dam rady" A. 
 
 "Myślę, Ŝe wszyscy moi koledzy znacznie przesadzają. Moim zdaniem matura to nic 
strasznego i nie ma czego się bać. KaŜdy z nas musi ten etap Ŝycia przejść i wydaje mi się, 
Ŝe z maturą czy bądź bez niej, zostaniemy tymi samymi ludźmi" E.  
 
 "Jak nie zdam teraz, to za rok spróbuję po raz kolejny, i tak do skutku....":) 
 
 
 
Było teŜ kilka śmiesznych wypowiedzi np. Ŝe autobus nie przyjedzie czy ze stresu i pośpie-
chu wyjdą z domu w spodniach od piŜamy ;]  
 

Drodzy MATURZYŚCI jeŜeli się uczyliście przez całe 4 lata  
nie będziecie mieli problemu Ŝeby zdać! 

 
Tak więc powodzenia :] 

 

 
          
         Opr. Alicja Bugiel i Katarzyna Wąsik 

PRZED EGZAMINAMI  PRZED EGZAMINAMI  PRZED EGZAMINAMI  PRZED EGZAMINAMI   
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CiszaCiszaCiszaCisza    
 

Cisza. 
Ktoś krzyczy, ktoś ryczy, ktoś woła. 

Cisza. 
Ktoś trąbi, coś piszczy – to koła. 

 
Cisza. 

Dyskusje, rozmowy, debaty. 
Cisza. 

Brzęk szklanki, syk kawy, herbaty. 
 

Cisza. 
Bzyk pszczoły i tupanie myszy. 

Ciii... 
Za głośno, jeszcze ktoś usłyszy. 

 
                                       Anonim 

Szuflada poetycka 
    

WojnaWojnaWojnaWojna    
 

Wojna – nigdy tam nie byłem. 
MoŜe wtedy chorowałem 

albo po prostu coś mi wypadło, 
nie pamiętam co. 

Nikt nie prowadził mnie na rzeź, 
choć miałem dwadzieścia cztery lata, 

nie widziałem tego filmu. 
PrzecieŜ to nie mogło się wydarzyć, 

w końcu ludzie są ludźmi. 
Ludźmi – czyli właściwie kim? 

uśmiechem, dobrym słowem, przyjaźnią, 
czym jeszcze? Ludźmi. 

A wojna, wojna jest mi obca, 
więc chyba nie moŜe być ludzka, 

skoro nic co ludzkie nie jest mi obce. 
Istnieje wszak jeszcze jedno wyjście, 

przed którym wzbraniam się i chowam, 
- moŜe po prostu nie jestem człowiekiem. 

 
 

                                   Anonim 
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 Matura nie powinna odbywać się w maju ani w ogóle na wiosnę. 
Słońce świeci wtedy mocno i radośnie, a wszystko budzi się do Ŝycia i nie 
pozwala skupić uwagi na tak przyziemnej rzeczy jak nauka. Lato jest jeszcze 
gorsze w tym względzie, gdyŜ leniwe organizmy dosłownie roztapiają się w 
temperaturze wyŜszej niŜ dwadzieścia pięć stopni Celsjusza i nie nadają się juŜ 
wówczas do niczego. Z kolei jesień to czas melancholii i zadumy. PogrąŜeni 
jesteśmy w dziwnym letargu, kiedy to staramy się pogodzić z coraz krótszym 
dniem i coraz dłuŜszymi cieniami za oknem. 

Zostaje nam zima. NaleŜy jednak przeczekać gorący okres świą-
tecznych i sylwestrowych przygotowań, poniewaŜ zbyt wiele bodźców roz-
prasza naszą uwagę. Wydaje mi się, Ŝe najdogodniejszym termi-
nem, aby zmierzyć się z maturą, byłby styczeń albo 
luty, kiedy z nadzieją i wiarą wchodzimy w 
nowy rok i otwierają się przed 
nami kolejne szanse  
i moŜliwości. Za oknem jest zwy-
kle nieciekawie i ponuro, co sku-
tecznie ogranicza nasze pozadomowe rozryw-
ki, a dłuŜące się , mroczne popołudnia moglibyśmy wła-
śnie bez Ŝalu wykorzystać na naukę. Niestety ktoś wymyślił termin 
majowy i skazał tym samym rzesze młodych ludzi na nieustanną walkę z jego 
niedogodnościami. Bardzo prawdopodobne, Ŝe właśnie maturzystów miał na 
myśli Mikołaj Sęp-Szarzyński, pisząc swój sonet IV zatytułowany: „O wojnie 
naszej, którą wiedziemy  z szatanem, światem i ciałem”. 
 Są wszakŜe większe niebezpieczeństwa czyhające na naszych 
abiturientów niŜ „szatan, świat i ciało”. NaleŜą do nich na pewno „podrygi 
serca bezrozumnego” oraz intuicja. Tak, tak, biada tym, którzy w czasie matur 
doznają wzruszenia i nieopatrznie zakochają się. NaleŜy im szczerze współczuć 
i starać się pomóc na kaŜdym kroku, gdyŜ nauka w stanie zauroczenia jest 
praktycznie niemoŜliwa. Wiem to z własnego doświadczenia i do dzisiaj Ŝałuję, 
Ŝe nie przyłoŜyłem się bardziej do swojego egzaminu dojrzałości, który mo-
głem zdać znacznie lepiej, a tak muszę się zadowolić średnią „pięć zero”. 

ZagroŜenie ze strony intuicji jest równie wielkie dla młodego człowieka, 

mającego przystąpić do matury. Na miesiąc przed tym waŜnym wydarzeniem 
uczeń zasiada do ksiąŜek, a intuicja na to: - Stary! to za wcześnie. Zostały 
jeszcze cztery tygodnie! Idź na imprezę ze znajomymi, zabaw się i odpręŜ! 
Na dwa tygodnie przed terminem zaniepokojony nieco uczeń ponownie 
mierzy się z ksiąŜkami. Czujna intuicja od razu przechodzi do ataku: - Chło-
pie! Masz jeszcze całe dwa       tygodnie na naukę! Nie ma się czym przejmo-
wać! Idź na imprezę 
      ze znajomymi, zabaw się i odpręŜ! 

Upłynął kolejny tydzień. Mocno zdenerwo-
wany juŜ uczeń, czując coraz większy lęk 
przed nieuniknionym, zasiada do biurka z 
mocnym postanowieniem nauki. Intuicja 

tylko na to czekała: - No, chyba nie powiesz 
mi, Ŝe  będziesz się juŜ uczył, kiedy inni  w najlepsze 

korzystają z Ŝycia?! Został ci jeszcze tydzień. Od czego  są ściągi i 
opracowania, które dobry Bóg zesłał nam w Swej łaskawości?! Spokojnie, 
dasz radę! Idź na imprezę ze znajomymi, zabaw się i odpręŜ! 
 Nadszedł wreszcie ostatni dzień przed maturą. Nasz bohater 
spędza te chwile odurzony środkami uspokajającymi. Jego reakcje są opóź-
nione, pomimo to zasiada po raz kolejny za biurkiem i próbuje się skupić.— 
Nie rozśmieszaj mnie – odzywa się intuicja – Teraz i tak juŜ niczego  nie 
zdąŜysz się nauczyć! Lepiej idź  na imprezę ze znajomymi, zabaw  się i 
odpręŜ! Przed maturą naleŜy  się zrelaksować!  
 Nazajutrz uczeń pojawia się w szkole, a jego podkrąŜone oczy  i 
zmęczony wyraz twarzy sugerują jednoznacznie, iŜ „relaksowanie się” trwało 
nieco dłuŜej. Niepewnym krokiem wchodzi do sali egzaminacyjnej, odnajdu-
je wylosowany wcześniej stolik i zasiada na swoim miejscu. Odczekuje 
chwilę, zanim zajrzy do formularza egzaminu pisemnego, bierze głęboki 
wdech i wreszcie przewraca kartkę. Z jego ust wydobywa się pełne rezygna-
cji westchnienie, powietrze przelatuje z cichym sykiem przez zaciśnięte zęby. 
- No to klops... – podsumowuje intuicja. 
                        
                              mgr Sebastian Papuga 

Z pamiętnika młodego nauczyciela 

EPIZOD VI 

FELIETONFELIETONFELIETONFELIETON    
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- Czy ukończone studia pokrywają się z wyko-
nywaną przez Panią pracą? 

 
- Ukończyłam filologię an- gielską, kierunek 
nauczycielski na Uniwersy- tecie 
Śląskim, tak więc studia 
przygotowały mnie do 
obecnej pracy w szkole. 
 
- Jest Pani nauczyciel-
ką języka angielskiego. Co dla 
Pani to oznacza ? 
 
- Uczenie się języka angielskiego to nie tylko 
wkuwanie słówek, ćwiczenia gramatyczne czy 
przygotowanie do matury. To przede wszystkim 
świadomość, Ŝe znając język obcy, moŜna pora-
dzić sobie w wielu Ŝyciowych sytuacjach: moŜna 
znaleźć dobrą pracę, korzystać z obcojęzycz-
nych informacji, podróŜować po róŜnych krajach, 
nie czując bariery językowej, swobodnie porozu-
miewać się z ludźmi, poznawać ich zwyczaje i kul-
turę. Właśnie to staram się przekazać moim 
uczniom. 
 
 
- Co zdecydowało o tym Ŝe podjęła  Pani pracę 
w naszej szkole? 
 
- Po ukończeniu studiów otrzymałam ofertę pracy 
w Zespole Szkół Ekonomicznych i z bijącym ser-
cem poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Nerwy 
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okazały się niepotrzebne. Pani Dyrektor Anna Muc 
przyjęła mnie bardzo serdecznie i otrzymałam etat na-
uczyciela języka angielskiego. 
 
- Czy młodzieŜ zwraca się do Pani ze swoimi proble-
mami jeŜeli tak to w jaki sposób próbuje  
Pani pomóc? 
 
- Czasami młodzieŜ zwierza się ze swoich problemów, a 
ja staram się wysłuchać, poradzić, wesprzeć w trud-
nych chwilach. W takich sytuacjach bardzo waŜne jest 
wzajemne zaufanie i dyskrecja. 
 
 
- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły? 
 
- Oceniam młodzieŜ bardzo pozytywnie. Lubię ich po-
czucie humoru, ciekawe pomysły i świeŜe spojrzenie na 
świat. 
 
- Co poradziłaby Pani tym  którzy przygotowują się 
do zawodu nauczyciela? 
 
- Kandydaci do zawodu nauczyciela powinni nie tylko 

posiadać szeroką wiedzę, ale przede wszystkim 
umiejętność przekazywania tej wie-

dzy w przystępny sposób. 
Muszą lubić 

pracę z mło-
dzieŜą, być 

wymagający, 
ale i bar- dzo cierpliwi. 
 
- Jak spędza Pani czas wolny? 
 
- W wolnym czasie lubię chodzić do kina, jeździć na 
rowerze, czytać ksiąŜki, surfować po Internecie. Jed-
nak moją największą pasją są podróŜe, zwiedzanie cie-
kawych miejsc, poznawanie nowych ludzi. W tym wła-
śnie pomaga mi znajomość języka angielskiego… 

 
  ... waŜne jest wzajemne zaufanie i dyskrecja. 

 
Wywiad z nauczycielką  

języka angielskiego  
mgr Aleksandrą Duraj  


