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10 marca 2012 r. kilkunastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w berlińskich targach ITB 2012. 
Warto nadmienić, iŜ jest to największa impreza turystyczna na całym świecie, a zatem całość zaprezento-
wanych stoisk była wprost fantastyczna! Uczniowie, a takŜe grono pedagogiczne naszej szkoły w składzie: 
pan Jacek Wielgus, pani Barbara Michniak oraz pani Aleksandra Duraj i pani Małgorzata Nowak mieli 
okazję uczestniczyć w atrakcjach targowych. Była moŜliwość m.in. degustacji regionalnych napoi, zazna-
jomienia się z kulturami poszczególnych krajów oraz uzyskania masy materiałów promocyjnych. 
Oczywiście wszyscy wrócili zadowoleni i z pełnymi rękami ;) 
Wycieczka była dla uczniów rozrywką oraz stanowiła wspaniałą bazę informacji na temat przemysłu tury-
stycznego i hotelowego. Na pewno przyda się to w przyszłości ;) 

                                                                                                               Aga 

ITB BERLIN 

  Z dyrektorskich przemyśleń:  
 

 
 

”Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym Twoim życiu „ 
                                                                                                                       M. Twain 
”Zagadka ludzkiego żywota nie polega na tym, żeby tylko żyć, ale na tym po co żyć.” 
                                                                                                                  F. Dostojewski 

Społeczność szkolna Ŝyczy pani  
dyrektor Annie Muc z okazji urodzin:  

wiary, nadziei i miłości. 
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Nadszedł marzec, śnieg przeszedł 
do historii, tylko w górach zostało go nie-
wiele. Dni stają się coraz dłuŜsze i cieplej-
sze. ChociaŜ ranki jeszcze zimne, to w 
głowach juŜ rodzą się kolejne pomysły na 
rowerowe wyprawy. Po dłuŜszych przemy-
śleniach na temat  terminów czy kierunków jazdy postanowiłem, Ŝe tegoroczna „wyprawa” rowerowa odbędzie się – mimo 
wielkich obaw,  w weekend majowy. Obaw, poniewaŜ mam w myślach weekend majowy w 2011 roku. 

Ale nie ma co martwić się na zapas. Teraz trzeba przygotować trasę i plan wyjazdu. I znowu kilkadziesiąt godzin 
przeglądania róŜnych map i tras, gdzie  warto się udać, a takŜe czytania przewodników i wyszukiwania róŜnych atrakcji 
turystycznych. Po  przejrzeniu wielu wydawnictw turystycznych i rowerowych, a takŜe mając w pamięci zeszłoroczne wy-
prawy po Polsce, postanowiłem, Ŝe weekend majowy równieŜ będzie spędzony w Naszym Kraju. Regionem odwiedzanym 
w tym roku będzie południowy  wschód Polski i 5 jego województw (Śląskie, Świętokrzyskie,  Lubelskie, Podkarpackie i 
Małopolskie). Długość trasy wyniesie około 600 km i będzie poprowadzona przez wspaniałe i warte zobaczenia atrakcje 
turystyczne, te znane wszystkim oraz te mniej znane, a czasem i zapomniane. 

 
Celem wyprawy jest: 

Eksploracja wschodniej części Polski. 
Popularyzacja turystyki rowerowej. 
Zwiedzenie ciekawych i dotarcie do nieodkrytych 

atrakcji turystycznych naszego kraju. 
 

Patronat medialny i prasowy nad wyprawą obejmują: 
www.cykloid.pl ; www.bikefama.pl ; 
www.rowerowe.net ; www.fan.org.pl ;  
„Nowy Przeciek” . 
Ale to nie wszyscy – o reszcie wspomnę juŜ w następ-
nej relacji.  Na stronie www.wyprawy.zafriko.pl  bę-
dą udostępnione zawsze najświeŜsze informacje odno-
śnie wyprawy. 
W jednym z kolejnych numerów będzie moŜna prze-
czytać relację z tego, jak udało się zrealizować wypra-
wę, więc zapraszam do przeszukiwania kolejnych 
stron gazety „Nowy Przeciek”. 

WYPRAWA  
ROWEROWA 

Jeśli… 
 
Jeśli przestaniesz myśleć, 
dam Ci wianuszek z kwiatów, 
abyś mogła poczuć ich woń. 
 
Jeśli przestaniesz czuć –  
wymyślisz dla mnie 
piosenkę. 
 
 
 

Z poetyckiej szuflady 

Uśmiechnij się – to taka bajka, 
w której nie wolno być smutnym. 
 
Jeśli juŜ teraz rozpoczniesz naukę, 
znajdę Ci pierwszy elementarz –  
o przyjaźni. 
 
A jeśli będę mógł się przysiąść –  
opowiem Ci, 
jak kiełkuje miłość. 
 
Uśmiechnij się – to taka bajka, 
w której nie wolno być smutnym. 
 
                     mgr Sebastian Papuga  
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Nasi uczniowie pod opieką mgr Jacka Wielgusa  
uczestniczyli  w IV OLIMPIADZIE WIEDZY  
HOTELARSKIEJ 
W KOŁOBRZEGU w dniach 17- 20 KWIECIE Ń 2012 
Agnieszka Prońska zajęła 6 miejsce, a Radek Bolesta miejsce VII.  
Gratulujemy i cieszymy się z ich sukcesu!!! 

 
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
IV OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ 

KOŁOBRZEG, 17- 20 KWIECIE Ń 2012 
 
I DZIE Ń KONKURSU ( 17 KWIECIE Ń 2012 – WTOREK) 
20:00 spotkanie organizacyjne 
 sala konferencyjna w Centrum Kształcenia Praktycznego 
 
II DZIE Ń KONKURSU ( 18 KWIECIE Ń 2012 – ŚRODA) 
 
8:00-8:30  śniadanie 
9:00-9:15 oficjalne otwarcie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej;  
 prezentacja uczestników 
 aula ZSEH w Kołobrzegu 
9:15–10:30 część pisemna konkursu (test 60 min); 
 aula ZSEH w Kołobrzegu 
10:30-12:00 prace Komisji Sprawdzającej; 
11:00-13:30 pokaz głównego sponsora OWH firmy VOIGT 
 aula ZSEH w Kołobrzegu 
13:30 ogłoszenie wyników etapu pisemnego - ewentualne dogrywka 
 losowanie przez uczestników kolejności wykonania zadań praktycznych 
 aula ZSEH w Kołobrzegu 
14:00-15:00  obiad  
15:00–18:00  zwiedzanie hotelu *****„Aquarius” oraz SPA w Kołobrzegu, zajęcia na basenie w hotelu  
19:00–21:00 kolacja  
 
III DZIE Ń KONKURSU ( 19 KWIECIE Ń 2012– CZWARTEK) 
 
8:00-9:00 śniadanie 
09:00–14:00 
równocześnie  
09.50  spotkanie  uczestnicy  wylosowani od nr 1 – 7, czyli 7 osób jest to grupa G  
 – gastronomia ;(obsługa konsumenta), pozostali uczestnicy od nr 8 – 15 jest 
 to grupa Hotelarska -  8 osób.  

Obie grupy spotykają się przy recepcji o godzinie 09.50. Grupa gastronomiczna idzie do restauracji „Impresja” w 
hotelu, grupa hotelarska idzie do szkoły pod opieką pani Anity Florków 

Część praktyczna - zakwalifikowanych  15 uczestników  z najwyŜszą  ilością  punktów  uzyskaną w teście  
(obsługa konsumenta + organizacja pracy w recepcji). 

Prezentacja i wykłady głównego sponsora OWH firmy VOIGT dla uczniów oraz nauczycieli, 10.00 – 11.00 - sala 
102 

14:00–14:30 obrady Komisji  
 sala konferencyjna  w Centrum Kształcenia Praktycznego 
14:00–15:00  obiad 
15:30–18.00   program turystyczno – krajoznawczy; rejs statkiem po morzu, lub spływ łodziami flisackimi po rzece Parsęcie. 
18:30  oficjalne zakończenie IV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 
 ogłoszenie wyników wręczenie nagród z udziałem sponsorów 
 przemówienia zaproszonych gości 
 aula ZSEH 
20:00–22:00 uroczysta kolacja  
   
IV DZIE Ń KONKURSU ( 20 KWIECIE Ń 2012 – PIĄTEK  )  
 
7:30-10:00 śniadanie 
 wyjazd uczestników konkursu 
 
 
 

Główny Komitet 
Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej 
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 Przez cały rok szkolny wszyscy, tzn. 
nauczyciele i uczniowie Ŝyją w tzw. systemie 
weekendowym, czyli od weekendu do weeken-
du. Podczas, gdy nauczyciele okres pomiędzy 
piątkiem a poniedziałkiem wykorzystują na od-
poczynek, relaks (sprawdzanie klasówek) i spo-
tkania z rodziną, uczniowie spoglądają na  te 
kilka dni z zupełnie innej perspektywy. 
 Dla kaŜdego ucznia weekend jest jak 
okres przygotowawczy do walki o mistrzostwo 
świata w boksie zawodowym. Wbrew pozorom 
więc nie ma tutaj mowy o sielance lub odpo-
czynku. Cykl treningowy zaczyna się juŜ po 
przyjściu ze szkoły, kiedy to uczeń wydzwania 
do całego sztabu szkoleniowego i umawia się na 
zgrupowanie. Zanim jednak do niego dojdzie, 
czeka go krótka wizyta u dietetyka. Zawsze mo-
Ŝe liczyć na mamę i jej repertuar śląskich po-
traw. Następnie, obficie zaopatrzony w kalorie 
młody sportowiec, przystępuje do popołudnio-
wej drzemki, która wzmacnia jego ciało i ducha. 
Po tej wstępnej rozgrzewce jest juŜ gotowy do 
treningu wydolnościowego. Ćwiczenia odbywają 
się w pobliskiej dyskotece, która, niczym wioska 
olimpijska, gromadzi sportowców róŜnych dys-
cyplin. Wszyscy wokół, bez względu na konku-
rencję, wydają się być mocno zaangaŜowani w 
kształtowanie swojej muskulatury. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się mięśnie brzucha, 
obficie wypełnionego chipsami i litrami coli, 
które zapewnią doskonałą amortyzację w przy-
padku zderzenia się w ringu z pięścią przeciwni-
ka. Trening wydolnościowy szybko doprowadza 
do rywalizacji między sportowcami i kończy się 
zwykle sparingiem. Nie wszyscy po takim spa-
ringu są w stanie podnieść się o własnych siłach. 
Nielicznych szczęśliwców czekają dalsze wy-
zwania.  
W niedługim czasie trener przerywa ćwiczenia i 
zamyka siłownię. Dopiero teraz na próbę wysta-
wiona zostanie silna wola, dyscyplina i hart du-
cha sportowca. Po zorientowaniu się w rzeczy-
wistości i namierzeniu najbliŜszej drogi do do-

Z Ŝycia ucznia… 
mu, czeka go chód na pięćdziesiąt kilometrów stylem 
klasycznym, czyli noga za nogą.  
 Następnego dnia morderczy trening podejmo-
wany jest przez ucznia-sportowca od nowa. Ciało 
wprawdzie pamięta wcześniejszy wysiłek, ale głowa, 
chociaŜ zgnębiona ostrym bólem, juŜ niekoniecznie. 
W związku z tym w sobotę naleŜy powtórzyć cały 
piątkowy cykl, a nawet dołoŜyć kilka dodatkowych 
ćwiczeń, bo przecieŜ i czasu więcej i termin walki co-
raz bliŜej. Po wielu godzinach forsowania ciała i ducha 
sportowiec zwala się półprzytomny do łóŜka, a przy 
Ŝyciu utrzymuje go jedynie świadomość wolnej nie-
dzieli. Ostatni dzień przygotowań spędza na kanapie 
przed telewizorem. śadna aktywność nie wchodzi 
wówczas w grę, trzeba jedynie nastroić się mentalnie i 
skupić na czekających zadaniach. Szczęśliwym trafem 
publiczna jedynka emituje po raz wtóry „Rocky’ego” z 
Sylvestrem Stallone, co podniosłoby na duchu nawet 
Andrzeja Gołotę. Tak wzmocniony i coraz bardziej 
pewny siebie sportowiec-uczeń stara przypomnieć so-
bie ilość „np.”, jakie moŜe jeszcze wykorzystać z po-
szczególnych przedmiotów. Kalkulacja ta pozbawia go 
ostatnich sił i z niepewnym uśmiechem na ustach za-
sypia. 
 Nazajutrz świat wydaje się lepszy, a nadcho-
dząca walka przestaje stresować.  
 Do ringu sportowiec-uczeń wchodzi z pierw-
szym dzwonkiem, na miękkich nogach oczywiście i 
juŜ po chwili słyszy swoje nazwisko wywoływane 
przez konferansjera. Nie wiadomo, czym kieruje się 
nauczyciel, wybierając numer: datą urodzin swojej 
ciotki czy moŜe numerem buta najmłodszego syna. 
Teraz nie ma to najmniejszego znaczenia. Pada pierw-
sza seria lewych prostych, kilka ogólnych pytań na 
rozgrzewkę, po których garda ucznia, mimo zręcznych 
uników, nie jest juŜ taka szczelna. Po ciętej ripoście 
naszego sportowca następuje chwila nieuwagi, szybki 
zwód przeciwnika i… pierwsze liczenie. To tylko 
kwestia czasu, kiedy następna taka akcja posadzi 
ucznia z powrotem w ławce. Runda dłuŜy się w nie-
skończoność, aŜ wreszcie, prawidłowo, zdawałoby się, 
wyprowadzony cios ucznia trafi w… liny i wytrąca go 
zupełnie z równowagi. Tak skończył się sen o tytule 
mistrza świata w boksie zawodowym. 
 Przed nami długi weekend i dłuŜszy niŜ zwy-
kle cykl przygotowań, postarajmy się go, i te następne, 
które jeszcze zostały, właściwie wykorzystać, aby w 
czerwcowej walce o oceny na koniec roku nie paść w 
pierwszej rundzie. 
 Z tego miejsca Ŝyczymy powodzenia naszym 
maturzystom, którzy swoje walki stoczą juŜ niedługo. 
Obyśmy doczekali się mistrzów świata w kaŜdej kate-
gorii.    
                                                   mgr Sebastian Papuga  
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 Niejeden nauczyciel uwaŜa, Ŝe uczniów trzeba solidnie nastraszyć, wtedy dopiero wezmą się do 
nauki. Na początku roku szkolnego przedstawiono nam wymagania, od których włos się jeŜy na głowie. 
Ciebie miało to zmobilizować do nauki, a nie wywołać trwogę i pozbawić chęci do pracy nad sobą.  
Pamiętaj!! Umiesz więcej niŜ Ci się wydaje. Na maturze są sprawdzane podstawy wiedzy z poszczegól-
nych przedmiotów. 
                                                                                                 Kasia Kowalik. 
Obawy maturzystów: 
Czego się boją tegoroczni maturzyści z naszej szkoły: 
 
Prawdziwy stres pojawi się dopiero przed samą maturą, na razie staram się o tym nie myśleć zbyt inten-
sywnie. Najbardziej boję się matur ustnych, a przede wszystkim wystąpienia przed komisją na maturze 
ustnej z języka polskiego. Jednak najbardziej obawiam się tych wszystkich wyborów, które przede mną 
staną po ukończeniu tej szkoły. 

Karola ;) 
 

Przed maturą odczuwam ogromny strach, Ŝe mogę nie zdać. Czuję teŜ stres, który wiąŜe się ze zmianami, 
jakie mnie czekają po ukończeniu szkoły. 

Kaja 
 

Przed maturą czujemy: stres, lęk, obawę, pustkę w głowie. Ale mimo wszystko czujemy, Ŝe zdamy i cie-
szymy się z nadchodzących wakacji. 

Dziewczyny! 
 

Przed maturą, Ŝałujemy Ŝe nie czytałyśmy lektur ;) Cieszymy się z wakacji. 
Atomówki :) 

 
Obecnie odczuwam niski poziom stresu, lecz czuję, Ŝe przed samą maturą będę bardzo zestresowana ze 
względu na ilość nauki jaką musiałam przyswoić przed maturą. Najbardziej obawiam się matury ustnej, 
poniewaŜ zawsze przy odpowiedzi jestem na maxa zestresowana. 

Rudzi@ 
 

Moim zdaniem nie powinno się w klasie 4 zmieniać formy zdawania matury ustnej z języka angielskiego. 
Przez 3 lata przygotowywałam się do innej matury. Przez to odczuwam stres związany konkretnie z tą 
maturą. 

Monomim. 
 

Mimo zbliŜającej się matury wiem, Ŝe nic nie wiem. 
XXX 

 
Czy znasz bajkę o Maciusiu, który tak długo się uczył, Ŝe nie zdał? –Nie. – Koniec. –Smutne. 

Fani 4bhot. 
• Boję się, Ŝe nic nie będę wiedzieć na temat lektury na pisemnej maturze z polskiego. 
• Boimy się egzaminatorów z innych szkół. 
• Najbardziej się boję, Ŝe będą korki i nie dojadę na czas. 
• Boję się, Ŝe ze stresu zapomnę tego, co mam mówić na maturze ustnej z polskiego.  
• Boję się, Ŝe wyniki z matury będą mało satysfakcjonujące i nie dostanę się na mój wymarzony  
      kierunek studiów. 
 

Opracowanie  
Ruda i Karola 

Drogi Maturzysto! 
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 Zapewne kaŜdy z was widział przynajmniej jeden odci-
nek programu „Matura to bzdura” dostępnego w serwisie  
Youtube.com. Gospodarz programu sprawdza w nim wiedzę 
przypadkowych ludzi, którą powinni posiadać po zdaniu matury. 
Wielu z odpowiadających nie potrafiło udzielić odpowiedzi na 
pytanie kto napisał autobiografię Mickiewicza czy jaki jest wy-
nik 2+2*2.  
Czy rzeczywiście matura jest nam niezbędna do dalszego Ŝycia? 
OtóŜ nie, jeśli chcesz przez całe Ŝycie biegać z łopatą na budo-
wie albo sprzątać ulice. Jeśli takie są twoje plany na przyszłość, 
spokojnie moŜesz olać maturę.  

Jeśli twoje ambicje są ciut większe powinieneś powaŜnie przemyśleć sprawę matury. OtóŜ dzięki maturze 
otwiera się wiele drzwi. MoŜemy zacząć studiować (niekoniecznie dziennie) i dzięki temu podwyŜszać 
nasze kwalifikacje, a przede wszystkim moŜemy pochwalić się świadectwem maturalnym naszemu przy-
szłemu pracodawcy.  
Osobiście uwaŜam, Ŝe matura to mus w dzisiejszych czasach i naleŜy ją zdać.  
W Polsce moŜemy znaleźć wiele przysłów na temat matury. Podobno od studniówki nie moŜna obcinać 
włosów, bo to powoduje uciekanie wiedzy. Na maturze kobiety obowiązkowo muszą mieć czerwoną bieli-
znę, a męŜczyźni cokolwiek na szczęście. I jeśli choć trochę czasu poświęciłeś na przygotowania do matu-
ry i spełniłeś wyŜej wymienione wymagania na 100% zdasz maturę z pozytywnym wynikiem. Tylko pa-
miętaj, nie stresuj się! 
Dzień przed maturą spróbuj się wyluzować. Tak wiem, Ŝe moŜe być trudno, aczkolwiek postaraj się. Spo-
tkaj się ze znajomymi, idź na spacer, zjedz lody i co najwaŜniejsze nie ucz się! I tak ci to teraz nie pomo-
Ŝe. W dzień matury zjedz śniadanie. Najlepiej coś poŜywnego. By pobudzić umysł do pracy napij się ka-
wy i zjedz czekoladę. No i ubierz się porządnie, w końcu matura to egzamin dojrzałości.   
A gdy juŜ napiszesz maturę (mam nadzieję, Ŝe całkiem nieźle) moŜesz się w końcu wyluzować i spokojnie 
czekać na wyniki.  
 Oczywiście nie załamuj się gdy podwinie ci się noga, przecieŜ to się zdarza. Nie poddawaj się i przygotuj 
się na poprawkę.  
 

Powodzenia wszystkim maturzystom, a takŜe sobie, Ŝyczy tegoroczna maturzystka.  
Marlena Laskowska 

Matura to bzdura? 



- Co sprawiło Ŝe została Pani nauczycielem wycho-
wania fizycznego? 
•Myślę, Ŝe od dziecka chciałam być nauczycielem wycho-
wania fizycznego. Kontakt ze sportem miałam od najmłod-
szych lat w domu, poniewaŜ mój tata jest nauczycielem 
wychowania fizycznego. Odkąd tylko pamiętam biegałam, 
skakałam, wszędzie było mnie pełno, wszędzie chciałam 
wejść.  

W szkole podstawowej, średniej 
zawsze byłam w reprezentacji 
szkoły  w wielu dyscyplinach spor-
towych.  
W ten właśnie sposób dostałam się 
na AWF Katowice, choć domowy 
nauczyciel- mój tata mówił, Ŝe nie 
będzie łatwo. Nie Ŝałuję tej decy-
zji. Skończyłam studia i rozpoczę-
łam pracę w Zespole Szkól Ekono-
micznych 23 lata temu.       
- Czy wykonywana przez Panią 
praca nauczyciela wychowania 
fizycznego daje Pani satysfakcję w 

Ŝyciu zawodowym? 
- Oczywiście Ŝe tak, jest to praca która nie znosi rutyny i 
nie jest powtarzalna. KaŜdy dzień przynosi nowe niespo-
dzianki,  kaŜda klasa jest inna i kaŜdy uczeń jest inny, więc  
nie moŜna pracować stereotypowo i to jest piękne . Naj-
większa satysfakcja przychodzi, kiedy pomoŜe się młode-
mu człowiekowi  rozwiązać jego problemy.   
- Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły?  
- Mówi się Ŝe młodzieŜ jest coraz gorsza. No cóŜ kiedy 
byłam młoda starsi teŜ mówili tak o moim pokoleniu. Oso-
biście  uwaŜam Ŝe młodzieŜ zawsze jest dobra trzeba tylko 
umieć ją zrozumieć i słuchać co  do nas mówi. Fajne  dzie-
ciaki chodzą do naszej szkoły .  
- Jakie cechy według Pani powi-
nien posiadać dobry 
nauczy-
ciel? 

Otwartość i 
umie- jętność kontaktu z mło-
dzieŜą, empatia, kompetencja merytoryczna i 
metodyczna, sprawiedliwość i obiektywizm w ocenianiu 
uczniów,  konsekwencja w postępowaniu, wspomaganie w 
kłopotach, tolerancja,  umiejętność planowania i organizo-
wania pracy własnej i zbiorowej, umiejętność rozładowy-
wania przykrych przeŜyć, napięć i lęków, stresów i frustra-
cji, poczucie humoru.  
- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 
- Bądź dobrym nauczycielem a dobry nauczyciel to ktoś, 
kto pod płaszczykiem śmiechu, zabawy, przyjaznej atmos-
fery na lekcji potrafi przemycić wiedzę. I przychodzą takie 
dni, kiedy potrafi ją wyegzekwować z całą stanowczo-
ścią… Przede wszystkim musi mieć autorytet i być 
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przygotowany merytorycznie. Powinien 
teŜ lubić swoją pracę - to jeden z tych 
zawodów, w których waŜne jest powo-
łanie.  

A jak do tego dojdziesz to juŜ twoja sprawa przyszły nauczy-
cielu. 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą mu-
siała sobie Pani poradzić  
- Było ich wiele, ale wszystkie zakończyły się szczęśliwie dla 
mnie.  
- Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz pracy 
zawodowej? 
Fotografia – foto-
grafuję wszystko 
co się rusza i nie – 
na wakacjach robię 
tysiące zdjęć – 
Sportowcy naszej 
szkoły teŜ nie mo-
gą narzekać na 
brak fotek . A i 
moja ulubiona 4 te 
teŜ została sfoto-
grafowana na kaŜ-
dej naszej wspólnej imprezie szkolnej 
PodróŜe – chciałabym zwiedzić cały świat jest on taki fascy-
nujący. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychologia – pozwala mi zrozumieć siebie i innych w trud-
nych sytuacjach 

- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 
 
 
Idealnie scharakteryzowała mnie moja ulubiona 
klasa 4 te rocznik 2008-2012 w wierszu który otrzy-
małam od nich na studniowce: 

 
Okularki, modny  dresik 
Widząc Fast food czuje stresie 
WciąŜ warzywną dietę trzyma 
Jej kot tego nie wytrzyma 
Wymyk siatka i piłeczka  
Po południu faktureczki 
Jej samochód felcia skoda 
Gdy jej nie ma wielka 
szkoda 
Głos donośny huk i trzask  
Oto ona Anna Wrzask   

Rozmowa z nauczycielką w-f:  
mgr Anną Wrzask 

Psychologia – pozwala mi zrozumieć siebie  

i innych w trudnych sytuacjach 


