
 Już twórcy oświecenia wskazywali na po-
trzebę rozwoju fizycznego w procesie edukacji. 
Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Hugo Kołłątaj i 
król Stanisław August Poniatowski byli inicjato-
rami zajęć kultury fizycznej w szkołach. Dla 
uczczenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole od-
był się rajd  rowerowy. To cykliczna impreza, któ-
ra zagościła w kalendarzu imprez majowych, w 
tym roku wyznaczyliśmy  sobie trasę do Sokoliń-
ca.  

Turystyka rowerowa jest bardzo atrakcyj-
ną formą aktywności ruchowej. Jeździć na rowe-
rze można cały rok, bez względu na pogodę. Jak 
co roku nasz szkolny rajd cieszył się dużą popu-
larnością. Mimo deszczowego poranka na start 
przybyło 65 uczniów. Pod opieką nauczycieli i 
rodziców wyruszyliśmy na trasę rajdu. Na Grą-
dowym Zboczu przywitał nas zapach czosnku 

n i e d ź w i e d z i e g o . 
Ogromne łany tej 
unikatowej rośliny 
wprowadzają w za-
chwyt i zauroczenie. 

Nasze Grądy to prawdziwa botaniczna wizytów-
ka gminy Recz. Wiosenna pogoda jest okresem 
prac polowych, co również mogliśmy zaobserwo-
wać na trasie przejazdu. Gościnna wieś Rybaki 
przygotowała dla nas ognisko z kiełbaskami i cie-
płe napoje. Droga powrotna do Recza prowadziła 
przez polny i leśny trakt, który być może będzie 
oznakowany jako szlak rowerowy. Cieszę się, że 
za rok w mojej wsi, Pomieniu, odbędzie się kolej-
na edycja rowerowej przygody.       

W imieniu moich koleżanek i kolegów 
dziękujemy policji za zapewnienie nam bezpie-
czeństwa drogowego, dyrekcji szkoły, nauczycie-
lom rodzicom za opiekę. Mam nadzieję, że rajd 
rozbudził zamiłowanie do turystyki rowerowej 
oraz do chęci podróżowania rowerami po naszej 
małej ojczyźnie.  

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

O. Bańkowski kl. Vb 
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 Już od jakiegoś czasu gości na na-
szych salonach wiosna, jednak jej poprzed-
niczka nie daje tak łatwo o sobie zapomnieć. 
Cóż z tego, że znowu od czasu do czasu jest 
zimna, jak w naszych głowach, w głowach 

ostatnich gimnazjalistów jest lato. My, ostat-
ni przedstawiciele gatunku, rozpoczynamy 
przygotowania do wakacji. 

Zacznijmy od tego, że Gimnazjalistów moż-

na podzielić na kilka podgatunków.  

Pierwszy z nich to Wszystkojednowiec. 

Osobnicy należący do tej grupy cha-
rakteryzują się swoim lekkim i nie-
dbałym podejściem do życia, w tym 
w głównej mierze do szkoły. Nie inte-
resują ich oceny i gdzieś mają to, do 
jakiej szkoły się dostaną. Dla Wszyst-

kojednowców nic nie jest istotne bar-
dziej niż ich własny spokój i lekkość 

ducha. W nic się nie angażują i 
wszystko jest im obojętne. Jest to naj-
liczniejsza grupa. 

Kolejnym podgatunkiem jest Pewnie-
niezdamiec. Główną cechą przedsta-
wicieli tej grupy jest głęboko ukryty 
strach przed niedostaniem przepustki 
do następnej klasy. Mimo tego, że 
osobniki te liczą się z ryzykiem, to 
działania podejmują zazwyczaj w 
maju, na chwilę przed wystawieniem 
końcowych ocen. Jednak wtedy po-
rządnie angażują się w poprawianie i 
swym zapałem dorównują momenta-
mi nawet Sukcesowcom. 

Trzecią grupą są Sukcesowcy. Przez trzy 
lata konsekwentnie zdobywali nową 
wiedzę, zyskując tym samym świet-
ną, nieosiągalną dla większości in-
nych podgatunków, średnią ocen. 
Osobnikom z tej grupy często towa-
rzyszy stres i chęć bycia najlepszym. 
Wielokrotnie między przedstawicie-

lami Sukcesowców zdarza się konku-
rencja, jednakże wielu z nich wspiera 
się wzajemnie. 

Średniamusisięzgadzaci  to następny pod-
gatunek. Przedstawiciele nie skupiają 
się na pozyskiwaniu wiedzy i poszerza-
niu horyzontów jak Sukcesowcy, lecz 
na wysokich ocenach, które zazwyczaj 
nie mają odzwierciedlenia w rzeczywi-
stości. Gimnazjaliści tego typu są naj-
większymi wrogami poprzedniej grupy 
i denerwują wszystkie inne. Jednakże 
osobniki nauczycielskie lubią Średnia-

musisięzgadzaciów, ze względu na 
oceny w rubrykach dziennika. 

Ostatnim podgatunkiem są Cojaturobię-
rzy. Osobniki te często zastanawiają się 
nad sensem ich przebywania w szkole i 
nierzadko doświadczają zniechęcenia 
i/lub znudzenia szkolnym życiem. 
Wielokrotnie opuszczają lekcje, przeby-
wając na wagarach wraz z Wszystko-
jednowcami i Pewnieniezdamcami 
(tymi drugimi tylko przed majem!) lub 
odpoczywając w domu. Mimo częstych 
nieobecności mają przeciętne oceny i 
żyją w zgodzie z innymi grupami. 

A ty do której grupy należysz? 

Hania 

Gimnazjaliści- analiza ogólna. 
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Poniższe rozmowy słyszysz od poniedział-
ku do piątku od 8.00 do 14.25. Czas żebyś 
się jeszcze raz z nimi zapoznał, oto one: 

Ile do dzwonka? 

Zamknijcie/otwórzcie to okno! 

Masz pożyczyć 5 zł? 

Nie ogarniam. 

Ja już mam dosyć. 

Wychodzę stąd. 

Proszę Pani/Pana mogę do toalety? 

A może bym się tak zwolnił/a… 

Mamy dzisiaj jakiś sprawdzian? 

Dasz mi spisać? 

Coo!? Kartkówka? Z  czego?! 

Masz może coś do jedzenia? 

Co teraz? 

Masz może długopis? 

Co było zadane? 

Zrobię to w domu… 

Ja chyba mam depresję 

Idę do sklepu. Kupić Ci coś? 

Jestem głodny/a. 

Zimno mi. 

Chce mi się spać. 

Mnie chyba jutro nie będzie. 

Która godzina? 

Źle się czuję. Chyba będę chory/a. 

Proszę Pani/Pana dostanę plusa? 

Ja chyba nie zdam... 

 

 Angelika  

 Posprzątać w pokoju 
(chyba czas najwyż-
szy to zrobić) 

 Pouczyć się (ale to już 
naprawdę w kryzyso-
wej sytuacji) 

 
 Rozpocząć nowe, cią-

gle odkładane na póź-
niej hobby 

 

 U g o t o w a ć  c o ś 
(Twoim domowni-
kom pewnie się to 
spodoba, ale pamiętaj 

posprzątaj po sobie) 
 

   Chyba każdy z nas do-
znał kiedyś uczucia przeo-
gromnej nudy. Nie mylmy te-
go z popularnym zdaniem „nic 
mi się nie chce”, bo to nie jest 

to samo. Właśnie wtedy, gdy 
Ci się nudzi, masz potrzebę 
„coś robienia”, a więc ten arty-
kuł przychodzi Ci z pomocą.  

 

Kiedy Ci się nudzi możesz: 

 Zadzwonić do znajo-
mych i wtedy  zapro-
ponować wyjście, po 
prostu porozmawiać, 
to już zależy od Wa-
szych upodobań 

 

 Zrobić wreszcie te 
rzeczy, na które ni-
gdy jakoś nie masz 
czasu (tak, to jest 
ten moment!) 

   Najlepsza opcja, we-
dług mnie, to ostatnia pro-
pozycja. Wypisz sobie kie-
dyś rzeczy, na które zazwy-
czaj nie masz czasu. Gdy do-
padnie Cię poczucie nudy, 
to będzie odpowiedni mo-
ment, aby je zrobić (No bo 
halo! Nudzi Ci się przecież, 
nie?) 

Angelika 

Typowe teksty uczniów  

Kiedy Ci się nudzi możesz… 
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1. Czy dobrze się uczysz? 
A) Tak 
B) Zależy 
C) Nie 

 

2. Gdzie planujesz iść do szkoły średniej? 
A) Liceum/technikum 
B) Zawodówka 
C) Nigdzie 

 

3. Czy Twoi rodzice są zadowoleni z Twoich ocen? 
A) Bardzo 
B) Można tak powiedzieć 
C) Wcale 
 

4. Czy w nauce dajesz z siebie wszystko? 
A) No jasne 
B) Jak mi się chce, to tak 
C) No co ty? 

 
5. Czy lubisz się uczyć? 

A) Zdecydowanie 
B) Jak trzeba, to trzeba 
C) Ha! Ha! Ha! 

 

6. Masz plany na wakacje? 
A) Oczywiście! 
B) Coś tam planuję 
C) Co ma być, to będzie 

 

7. Czy chciałbyś, żeby Twoje dzieci uczyły się tak jak Ty? 
A) Byłoby cudownie 
B) Mogłyby, ale wolałbym, by miały lepsze wyniki 
C) Zdecydowanie nie 

Z jaką średnią ocen zakończysz ten rok szkolny? 
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8. Czy chcesz się dalej rozwijać? 
A) No jasne 
B) Jak nadarzy się okazja 
C) Jestem wystarczająco rozwinięty 

 

9. Czy Twoje oceny są przedmiotem kłótni z rodzicami? 
A) Nie  
B) No czasami… 
C) I to dość często 

 

10. Jak uczą się Twoi przyjaciele? 
A) Bardzo dobrze 
B) Spoko 
C) Jacy przyjaciele? 

 
 

Większość odpowiedzi „A”: 
 
  Twoja średnia ocen będzie bardzo wysoka w tym roku szkolnym! Na pewno 

zobaczysz czerwony pasek na swoim świadectwie. Gratulujemy! 
 
Większość odpowiedzi „B”: 
 
  Masz średnią średnią. Mogłeś się bardziej postarać, ale nie masz powodu do 

wstydu! Za rok będzie lepiej (albo za dwa). 
 
Większość odpowiedzi „C”: 
 
  Zdecydowanie zobaczysz czerwony pasek, ale na pewno nie na swoim świa-

dectwie. To koniec. 

 

 

 Angelika i Hania 
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nasiona słonecznika; 

przyprawy. 

 

Przygotowanie: 

 

         Ciecierzycę, rukolę, pomidorki płuczemy. 
Przygotowujemy makaron według instrukcji na 
opakowaniu. Po ugotowaniu odcedzamy go. 
Kroimy pomidorki. Mieszamy składniki i pole-
wamy je łyżką oliwy z oliwek i łyżeczką soku z 
cytryny. Dosypujemy nasiona słonecznika. 
Przyprawiamy. Ponownie mieszamy. 
Posiłek gotowy do zjedzenia. 

 

Hania 

 

*Nie łudźcie się, że najecie się tym na cały dzień. 

 Zjeść szybki, zdrowy i w dodatku 
smaczny obiad to marzenie większości z nas. A 
jeśl i ten obiad jest bez mięsa?  
W artykułach z tej serii będę pokazywać Wam, 
że dieta wegańska lub wegetariańska może speł-
niać warunki, o których mówiłam wcześniej. 
Dania przedstawiane przeze mnie są stworzone 
ze składników, które możecie dowolnie wymie-
niać i dostosowywać do siebie i swoich prefe-
rencji. 

Zaczniemy od największego standardu i czegoś 
najbardziej typowego dla roślinożerców- ma-
karon w warzywami.  

Składniki: 

ciecierzyca; 

rukola; 

pomidorki koktajlowe; 

makaron ryżowy; 

sok z cytryny; 

oliwa z oliwek; 

Vegang 
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