
Str.8          Śmiech to zdrowie! 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny:  
- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu języka...  
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo to kwas 
siarkowy! 

 

Warto przeczytać!          ocena książki: 8/10 

 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany           
do pokoju nauczycielskiego i mówi do 
dyrektora:  
- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi 
baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię,               
a  oni krzyczą, że to żaden z nich!  
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja 
dyrektor - może to rzeczywiście ktoś                    
z innej klasy? 

Redakcja gazety: Agnieszka Sobiesiak (opiekun), Weronika Baryła, Gabriela Kociuba, Łukasz Paryła, 
Cyprian Piotrowicz, Agnieszka Wrona, Dawid Gargol, Natalia Niewęgłowska. 
 

e-mail: szkolnatrajkotka@interia.pl 

W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do 
szkoły i  mówi: 
- Poproszę kartkę z napisem: 
" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

Wycieczka szkolna w 
muzeum. Zainteresowanie Jasia 
wzbudza tabliczka umieszczona obok 
mumii. 
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to 
może znaczyć - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja wozu, który potrącił 
tego nieboszczyka. 

                                              Dawid G. 

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać 
światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

 

„MOTYL RYSOWANY W MYŚLACH” 

 

 

 
Książka „Motyl rysowany w 
myślach” została napisana  przez 
Agatę Mańczyk. 
Opowiada o problemach 
szkolnych i życiowych  uczniów 
liceum artystycznego.  
Jej bohaterami są: Korba, Minka, 
Lupa i Aster. O przygodach 
opowiada zakompleksiona Korba               
i szkolny przystojniak Aster. 
 

                                                Natalia  

Witamy nowy rok szkolny! 

Szkolna Trajkotka 

 Przed Wami pierwszy numer  nowej gazetki szkolnej 
„Szkolna Trajkotka" .  Gazetka  jest o Was i dla Was ! 
W tym numerze chcemy przedstawić naszą redakcję. Pod opieką pani 
Agnieszki  Sobiesiak  będą pracowały: Weronika, Gabrysia, Łukasz,  
Agnieszka, Cyprian z klasy VIII oraz Natalia i Dawid z klasy VII. 
Pragniemy, aby większość zawartości każdego numeru naszej gazetki 
zajmowały sprawy dotyczące naszej szkoły i naszych uczniów.                                             
Zapraszamy wszystkich do wspólnego redagowania gazetki szkolnej.  
Przesyłajcie na adres szkolnatrajkotka@interia.pl  artykuły,            
wiersze,  zdjęcia itp. Piszcie o ważnych wydarzeniach klasowych  
oraz o  sprawach, które was nurtują ! 
                                                                              Redakcja 
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Kalendarium 

 

Sonda uczniowska      
 Łukasz przeprowadził wśród uczniów naszej 
szkoły sondę. Zadał im pytanie: Jaki przedmiot 
lubisz w szkole najbardziej? 

Chcecie poznać 
odpowiedzi ?  
Popatrzcie na wykres! 
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                                                    Gabrysia K. 

1.10 Między Narodowy 
Dzień Muzyki 

2.10 Międzynarodowy 
Dzień Bez Przemocy 

5.10 Światowy Dzień 
Nauczyciela 

10.10 Światowy Dzień 
Zdrowia 
Psychicznego 

14.10 Dzień Nauczyciela 
(Dzień Edukacji 
Narodowej) 

24.10 Dzień Organizacji 
Narodów 
Zjednoczonych 

25.10 Dzień Ustawy o 
Chronienie Zwierząt 

27.10 Zmiana Czasu z 
letniego na zimowy 

29.10 Światowy Dzień 
Chorych na 
Łuszczycę 

1.09   Międzynarodowy Dzień Pokoju 

  

  

4.09  (1965 r) Śmierć Albert Schweitzer, lekarz i 
filozof, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 

  

5.09  (1997) Śmierć Matki Teresy z Kalkuty 

  

8.09  Dzień Dobrej Wiadomości oraz 
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictw 

  

10.09 (1683) Pokonanie przez Króla Jana III 
Sobieskiego Turków i ocalenie przed islamem 

cywilów. 
  

13.09 (1917) Piąte objawienie się Matki Bożej w 
Fatimie 

  

22.09 Europejski Dzień Bez Samochodu 

  

25.09 Dzień Budowlańca 

  

26.09 Światowy Dzień Serca 

  

28.09 (1978) Śmierć Jana Pawła I (zasiadł na 
Stolicy Apostolskiej ledwie 33 dni) 
  

29.09 Dzień Aptekarza. 
  

Ulubione przedmioty  uczniów
naszej szkoły

1.w-f

religia

biologia

                                                    
Łukasz P. 

Nasze talenty!                                     Str.7 

 

Serdeczne gratulacje należą się również Wiktorowi Pszczole               
oraz Łucji Gil, którzy otrzymali tytuł laureata w konkursie gminnym 
„Chcę wam przedstawić moją Babcię/ mojego Dziadka.” 

Poniżej fragmenty prac konkursowych. 

 

„Moja kochana babcia... Jest jedną z ważniejszych osób w moim życiu i zawsze mogę na nią liczyć. 
 Nazywa się Jolanta, ma 55 lat. Jest średniego wzrostu i ma niezbyt długie, kręcone włosy. Z reguły 
ubiera się w bluzkę i włochaty  serdak. Latem nosi lekką sukienkę, a w chłodniejsze dni zakłada spodnie       
i serdak.           
Opisując jej charakter mogę powiedzieć, że jest wesołą i uśmiechniętą osobą. Nigdy nie widziałem jej 
zdenerwowanej. Jest pozytywnie nastawiona do życia. 
Bardzo lubię wyjazdy na które nas zabiera. Często jeździmy do Lublina, a latem nad jezioro. Wspólne 
wypady do kina i obiady w restauracjach bardzo mi ją przypominają. Kiedy odwiedzam moją babcię, 
rozmawiamy wspólnie na różne tematy. Zawsze ma dla mnie czas. Kiedy trzeba pocieszy, wesprze i da 
dobrą radę. Nauczyła mnie wielu wspaniałych rzeczy. 
 Bardzo kocham moją babcię i nie zamienię jej na żadną inną!”                                  

                                                                                                                                                                W. P. 

 

„...Ja z babcią bardzo lubimy chodzić na grzyby. Ona właśnie pokazała mi , jak odróżnić grzyby jadalne 
od trujących. Wpoiła mi, że w lesie należy się zachowywać cicho i nie niszczyć grzybów, nawet . Odkryła 
przede mną wiele tajemnic lasu. Nauczyła mnie słuchać odgłosów wydawanych przez  i drzewa. Pobyt z 
babcią w lesie odpręża mnie i uspokaja oraz jest doskonała okazją do rozmów na różne tematy… 

...Dzięki Babci Heni sama potrafię  i upiec mięso. Nikt nie robi lepszych naleśników z serem i ruskich 
pierogów z miętą od mojej Babuni… 

...Uważam, ze moja babcia jest najlepsza i drugiej takiej nie ma na całym świecie. Każdy może sobie                  
o takiej pomarzyć. To ona nauczyła mnie pierwszej w życiu piosenki  „Wlazł kotek na płotek”. Pokazała 
mi, jak segreguje się śmieci. Nauczyła, że trzeba być uprzejmym dla starszych. Mam nadzieję, że jeszcze 
spędzimy razem mnóstwo wspaniałych chwil.” 

                                                                                                                                                               Ł. G. 



    Nasze talenty!                                   Str.6                           
 

Gabrysia Kociuba i Natalia Niewęgłowska otrzymały 
dyplomy uznania za udział w konkursie plastycznym                                       
pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole- 

moje prawo do mediacji rówieśniczej-pierwszy stopień 
wtajemniczenia  do mediacji sądowej i pozasądowej”.   
 

 Dziewczynom życzymy dalszych sukcesów! 
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Wiadomości z … ostatniej ławki! 
26 września 2019r. uczniowie klas I-III  wyjechali na 
wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów. 
Zwiedzanie rozpoczęli od wejścia na Górę Trzech Krzyży,    
a następnie oglądali ruiny zamku. Zdobyli również szczyt 
baszty, z której podziwiali panoramę Kazimierza i okolic. 
Nie zabrakło także rejsu statkiem po Wiśle.  W Magicznych 
Ogrodach korzystali z wielu atrakcji do ostatniego tchu! 

Dzień Chłopaka był w naszej szkole obchodzony bardzo 
uroczyście. Zarówno klasy młodsze, jaki i starsze wraz z 
wychowawcami zorganizowały spotkania pozalekcyjne.  Klasy 
młodsze spotkały się na warsztatach, podczas których robiły 
owocowe potworki, a następnie upiekły kiełbaskę w ognisku. 
Klasa IV i V rozegrała mecz piłki nożnej i również o zmroku 
biesiadowała przy pieczonej kiełbasce. Klasy VI-VII oddały się 
tańcom i pląsom podczas dyskoteki. Wszyscy spędziliśmy ten 
dzień wesoło   i przyjemnie. Chłopaki życzymy Wam wszystkiego 
najlepszego! 

We wrześniu w naszej szkole odbyły się 
demokratyczne wybory do samorządu 
szkolnego. I miejsce , a tym samym 
przewodniczącą została Gabrysia 
Gołębiowska ( wywiad na str.6 ), jej 
zastępcami zostali wybrani Cyprian Piotrowicz 
i Wiktoria Podleśna. Protokolantem natomiast 
został Wiktor Pszczoła. Serdecznie Wam 

22  w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie 
doposażonej pracowni biologicznej. Zanim nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi oraz poświęcenie pracowni, goście obejrzeli 
program artystyczny  o tematyce proekologicznej „Ile wiemy o 
wodzie?” w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz wysłuchali 
koncertu instrumentalno-wokalnego. Szczególnym punktem 
wydarzenia były warsztaty biologiczne, podczas których  
zaprezentowano  wykorzystanie zakupionych  pomocy 
dydaktycznych.  Z takimi pomocami wszyscy będziemy się uczyć 



 Więc może zamiast drzeć z nimi koty, zacznij się z nimi 
dogadywać. Ja wiem, że teraz może jesteś trochę na „nie”    
i to wbrew zasadom, niehonorowe i w ogóle. Pomyśl jednak  
o tym w ten sposób – żrąc się z nimi nie zyskasz nic,           
a prawdopodobnie też dużo stracisz. Żyjąc z nimi                   
w dobrej komitywie możesz naprawdę dużo zyskać. 
 

7.UDZIELAJ SIĘ W ŻYCIU SZKOLNYM 

 

Tym zawsze zaplusujesz. Zawsze coś sobie podciągniesz. 
Zawsze będziesz miał dzięki temu fory. Po prostu to rób. 
 

8.BĄDŹ CHARYZMATYCZNY 

 

Ludzie uwielbiają liderów. A w szkole szczególnie. Jeżeli 
masz mocny charakter, potrafisz się wypowiedzieć i walczyć 
o swoje, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dasz 
sobie także radę z negocjowaniem spraw na rzecz klasy. 
Nie dość, że w opinii nauczycieli staniesz się kimś z 
charakterem, kimś kogo zapamiętają, to jeszcze ilekroć byś 
się nie wypowiedział, to klasa zawsze stanie za tobą 
murem. Ta ostatnia rzecz przydaje się zwłaszcza wtedy, 
gdy podwinie Ci się noga i trzeba będzie to jakoś odkręcić. 
 

 9.NIE KŁÓĆ SIĘ Z NAUCZYCIELAMI 
 

Bo i tak nie wygrasz. Możesz mieć miliony na koncie, setki 
mocnych argumentów i perspektywę świetnego życia, a i tak 
możesz sobie napsuć krwi poprzez konflikty z 
nauczycielami. Oni zawsze znajdą sposób, żeby Cię 
dopaść. Musisz załapać fakt, że w szkole to oni mają 
władzę. 
 

 10.STARAJ SIĘ ŻYĆ W ZGODZIE Z KUJONAMI 
 

Z dwóch powodów – po pierwsze, nauczyciele od razu 
segregują uczniów na tych ‚fajnych, którzy lubią się uczyć i 
są błyskotliwi’ oraz tych… ‚nierozumnych’ i niegrzecznych. 
Załap się do tej pierwszej grupy. Ci ludzie nie gryzą. 
Zazwyczaj to niesamowicie inteligentne osoby, ale być 
może nie tak przebojowe jak inni. 
I tutaj dochodzimy do drugiego powodu: 
Gdy już się z nimi zakumplujesz, to w razie, gdy podwinie Ci 
się noga i czegoś się nie nauczysz, oni mogą Ci pomóc. 
                                                                            Weronika B.                                                           
 

 

 

 

1.NIE CHODŹ DO SZKOŁY 

 

Oczywiście nie zawsze! Po prostu jeżeli tylko czujesz, 
że za parę dni masz bardzo ważny sprawdzian, a 
dodatkowo w tym samym terminie nauczyciele 
ubzdurali sobie parę kartkówek lub wypracowań, to 
najlepszym sposobem będzie przez te dwa lub trzy 
dni, w zależności od tego, ile czasu potrzebujesz na 
nauczenie się tego wszystkiego, zostań w domu.  
Wszystkiego się nauczysz, by w dzień sądu przyjść i 
zdać wszystko na pięć. 
 

2.TAK NAPRAWDĘ TO NAUKA MATEMATYKI 
JEST ISTOTNA 

 

Nie dlatego, że kiedyś Ci się to przyda w życiu. 
Problem w tym, że matematyka Cię nie ominie. Żeby 
zdać klasę, musisz mieć z niego co najmniej dwójkę. 
Żeby zdać maturę, musisz mieć chociaż te nędzne 
30%. Po prostu ucz się jej.  
 

3.NIE BŁAZNUJ 

 

To zasada, do której permanentnie należy się 
stosować. Co prawda robienie głupich rzeczy na lekcji 
da Ci chwilowe zainteresowanie klasy, ale na dłuższą 
metę się kompletnie nie opłaca. Po pierwsze: 
nauczyciele nienawidzą, gdy ktoś rozwala im lekcje, a 
po drugie:   z doświadczenia wiem, że gdy robisz coś 
szpanerskiego lub po prostu głupiego, to ludzie nie 
śmieją się z twoich żartów, a… z Ciebie. A tego chyba 
nie chcemy, prawda? No chyba, że lubisz robić z 
siebie idiotę. Wtedy droga wolna. 
 

4.DUŻO CZYTAJ 

 

Wszystkiego. Począwszy od serwisów informacyjnych 
(wos, historia), przez gazety tematyczne typu Focus 
lub National Geographic (fizyka, chemia, biologia) po 
dobre książki. Dzięki tej ostatniej rzeczy nauczysz się 
dobrze pisać wypracowania, samoistnie wpoisz sobie 
zasady ortograficzne oraz interpunkcyjne i co 
najważniejsze, poszerzysz swój zakres słownictwa. 
 

5. SIEDŹ W PIERWSZEJ ŁAWCE 

 

Zwykle ludzie boją się pierwszych ławek. Zupełnie 
bezpodstawnie. Siedzenie w pierwszej ławce niesie za 
sobą same wymierne korzyści. Po pierwsze: zawsze 
wiesz co się dzieje na lekcji, po drugie: nie ma 
możliwości, aby coś Cię rozpraszało, a po trzecie: 
pozwoli  Ci to w opinii nauczycieli zyskać łatkę 
prymusa. I nie przejmuj się tym, że ludzie będą Cię 
mieli za kujona. 
 

6.ZAKUMPLUJ SIĘ Z BELFRAMI 
 

Nauczyciel to taki gatunek człowieka, którego albo się 
kocha, albo się nienawidzi. Na pewno zauważyłeś, że 
są lub byli w Twojej szkole nauczyciele, których ty 
nienawidziłeś, a Twoi koledzy lub koleżanki ich 

Rady nie od parady, czyli jak przetrwać w szkole?                 
Rozpoczął się rok szkolny, a wakacje przeszły do historii. Wielu zadaje 
sobie pytanie, jak przeżyć do czerwca?  
Weronika przygotowała dla Was rady, co zrobić, by szczęśliwie dobrnąć do 
kolejnych wakacji. 
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- Ja 
również 
dziękuję.  

Wywiad-ówka, czyli kilka pytań do….. przewodniczącej  

 

Agnieszka: Jak się czujesz w roli 
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego? 
To bardzo odpowiedzialna funkcja. Co Cię 
skłoniło           do wystartowania w wyborach? 

Gabrysia: W roli przewodniczącej czuje się 
dobrze. Wiem, że to będzie bardzo 
odpowiedzialna funkcja. Jednak będę się starać 
jak najlepiej pełnić tą rolę oraz dbać o dobro 
każdego ucznia naszej szkoły. 
Agnieszka: Czy masz jakieś pomysły, które 
ułatwiłyby życie szkolne? 

Gabrysia: Jestem otwarta na każde propozycje. 

Mam nadzieję, że uczniowie będą zainteresowani 
współpracą ze mną.  
Agnieszka: Dziękuję uprzejmie za wywiad.  
Gabrysia: Ja również dziękuję.  
 

 

 

 

Z Gabrysią-przewodniczącą szkolnego samorządu 
rozmawiała Agnieszka Wrona 

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż 
z nami! 
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali. 
Życzymy Wam szczęścia na 
następne lata - 
niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!  
Wszystkim Nauczycielom                              
i pracownikom obsługi jeszcze raz 
życzymy 100 lat! 
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Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 października.            
W tym dniu nie odbywają się lekcje. Obchody organizowane są 
więc zwykle na dzień przed. Wtedy starsi uczniowie często mają 
szansę wcielić się w role nauczycieli i poprowadzić lekcje dla 
młodszych kolegów. Co ciekawe, w niektórych szkołach święto 
obchodzone jest podwójnie. Celebruje się także 14 października. 
Wynika to z faktu, że obecna na Litwie mniejszość polska 
honoruje jako święto rocznicę utworzenia Komisji Edukacji 
Narodowej.                                                                               Cyprian 

Czy wiesz, że….czyli o Dniu Nauczyciela  

Dzień nauczyciela w Chinach  obchodzony jest 10 września. 
Tego dnia Chińczycy organizują spotkania i wydarzenia 
festiwalowe. Odbywają się ceremonie wręczenia nagród. 
Uczniowie wręczają nauczycielom kwiaty i prezenty. 
Tysiące uczniów dziękuje w ten sposób za ich ważną pracę. 
Ponieważ system szkolny w Chinach opiera się na modelu 
zachodnim, wiele starych tradycji ku czci nauczycieli nie 
zostało dziś zachowanych. Na przykład w czasach 
starożytnych uczniowie jako znak szacunku dla nauczycieli 
myli im nogi. W ten sposób pokazali swoją pokorę i 
gotowość poddania się nauczycielom czy posłuszeństwa. 

Dzień nauczyciela w Australii 

Ciekawym zwyczajem związanym z obchodami Dnia 
Nauczyciela, który obchodzony jest tam 25 października, 
jest tzw. poranna herbata (morning tea). To tradycyjne 
spotkanie przy herbacie, kawie i drobnym poczęstunku 
często jest połączone z akcją charytatywną. Zebrane 
pieniądze zazwyczaj przeznacza się na wsparcie młodych 
talentów lub studentów kształcących się na nauczycieli. 
Tradycyjnie też odbywają się koncerty i pokazy 
przygotowane przez uczniów. 

Argentyńczycy świętują Dzień Nauczyciela 
dzień po Chińczykach - 11 września. Tego 
dnia zmarł Domingo Faustino Sarmiento, 
pierwszy cywilny prezydent Argentyny. 
Inwestował on  w edukację - dzięki niemu 
dwukrotnie wzrosła liczba szkół w tym 
państwie, a argentyński system edukacji 
został uznany za najlepszy w Ameryce 
Łacińskiej. Dzień Edukacji Narodowej jest w 
Argentynie świętem państwowym, które 
obchodzi się dość hucznie. Bywa, że 

14 października to szczególny dzień w polskich szkołach. W tym dniu 
obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany 
Dniem Nauczyciela. Jednak nauczyciele doceniani są nie tylko w 
naszym kraju. Jak świętuje się Dzień Edukacji Narodowej w innych 
krajach? 


