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Jesień.  
Rys. Jerzy Ciesielski 

 

    
Tym, o których świat zapomniał... 

30 października uczniowie klasy V a wybrali się na cmentarz komunalny 
przy ul. Grudziądzkiej, by wysprzątać nagrobki tych, o których świat zapomniał. 
Było zimno, a chociaŜ wiatr płatał nam figle, gdy zamiataliśmy liście, nie 
ustawaliśmy w pracy. KaŜdy złapał grabie i wziął się ostro do pracy. 
Sprzątaliśmy i sprzątaliśmy, a gdy juŜ wysprzątaliśmy po kilka grobów, 
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odwróciliśmy się, by zamiatać kolejne liście i zobaczyliśmy, ile jeszcze mamy 
roboty, stanęliśmy jak 
wryci w ziemię.  

Ze zraŜonymi 
minami, bolącymi 
plecami, z nadzieją w 
sercu, Ŝe kiedyś 
skończymy, 
usłyszeliśmy głos pana 
mówiący ZBIÓRKA!!! 
Rzuciliśmy się, myśląc 
Ŝe to juŜ koniec, lecz 
po chwili 
dowiedzieliśmy się, Ŝe 
mamy jeszcze pół 
godziny. Zapadła cisza. 
Z bólem kręgosłupów powlekliśmy się powrotem po nasze grabie. Po 
półgodzinnej pracy wróciliśmy do pana i wykrzyknęliśmy „Hurrraaaa”. Na sam 
koniec zapaliliśmy znicze na kaŜdym opuszczonym grobie i pomodliliśmy się za 
tych, którzy odeszli ze tego świata. Po modlitwie wróciliśmy do szkoły 
zmęczeni, ale zadowoleni z tego, Ŝe mogliśmy zrobić dobry uczynek. 

Michalina Balcerzewska i Julia Balinowska 
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Próbny test klas szóstych 

Czuli się jak na torturach... 
 

 Skupienie i zdenerwowanie. Tak najlepiej moŜna było określić nasze 
uczucia towarzyszące nam przed próbnym sprawdzianem klas szóstych w dniu 
30 października. Ławki, a raczej sposób ich ustawienia, przeraŜały precyzją. 
„Kopniak” na szczęście i do kolejki!  

Gdy kaŜdy znalazł juŜ swoje miejsce, odebrano nam folie, w których 
trzymaliśmy przyrządy, długopisy i ołówki. Ta „kradzieŜ” wywołała u 
niektórych najwyŜsze oburzenie i zbolałe miny.  

Czas ruszył. Wszyscy głęboko przeraŜeni złapali za długopisy. Jedno z 
zadań spotkało się z wyraźnym sprzeciwem, poniewaŜ na fotografii nie było nic 
widać. Mimo to jakoś daliśmy radę. Uspokojono nas zresztą, Ŝe na „Tym-
prawdziwym-sprawdzianie” wszystko będzie czytelne.  

Strach było spojrzeć na miny męczenników; oczy członków komisji były 
szeroko otwarte i - w naszym odczuciu - gotowe nas zabić. Cała Wielka Trójka - 
Ich Troje (czyli pani Kinga Antos, pani Katarzyna Rydlewska oraz pan Mariusz 
Czerwonka) uwaŜnie na nas patrzyła i poŜerała nas morderczym wzrokiem. 
Jestem przekonana, Ŝe kaŜdy uczeń był przeraŜony i sparaliŜowany. 

Rok temu sami przyglądaliśmy się piszącym sprawdzian starszym 
kolegom i zastanawialiśmy się, czego tu się tak bać oraz nad czym się tak 
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głowić. Tego dnia oczy szkoły zwrócone były na nas i pewnie takie same myśli 
krąŜyły innym po głowach.  

Szczęśliwym trafem wszyscy zdąŜyli na czas i nikt nie miał problemów z 
kodowaniem. 

Z westchnieniem ulgi odebraliśmy folie i jak najszybciej wyszliśmy z sali 
gimnastycznej, chcąc zapomnieć o tym, Ŝe kiedykolwiek tu byliśmy i coś 
pisaliśmy. 

Michelle 
 

PS. OD REDAKCJI: 
A oto wyniki uzyskane przez poszczególne klasy:  
klasa VI a – średnia 28.15 pkt na 40 moŜliwych; klasa VI b – średnia 28.69; 
klasa VI c – średnia 29.72. 
 
Indywidualnie najlepsza okazała się nasza redakcyjna koleŜanka, Michelle 
Ostafin-Zielińska z klasy VI b, która zdobyła 39 punktów na 40 moŜliwych. 
Górą Gazeta Szkolna!!! 
 
    

Nowi nauczyciele w naszej szkole 
Kiedyś uczennica – dziś pani od polskiego 

- Czy moŜe się Pani przedstawić? 
- Nazywam się Katarzyna Rydlewska. Od września uczę w naszej szkole języka 

polskiego i mam zajęcia z tylko jedną klasą (4 b). 
- Proszę opowiedzieć coś o sobie? 
- Jestem torunianką, absolwentką tej szkoły. Ukończyłam  studia na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 

- Dobrze się Pani pracuje w naszej szkole? 
Dobrze mi się pracuje w tej szkole, aczkolwiek mam świadomość, Ŝe  wielu 

rzeczy muszę się nauczyć. 

- Czy jest pani lubiana przez uczniów? 
- Wydaje mi się, Ŝe moja klasa mnie lubi, ale nie wiem jak odbierają  mnie inni 

uczniowie. 

- Czy od początku myślała Pani o pracy w tej szkole? 
JuŜ jak chodziłam do tej szkoły to chciałam zostać nauczycielką i  wrócić tutaj.  

- Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 
- Myślałam, Ŝe jeŜeli nie uda mi się zostać nauczycielką, zostanę  lekarzem. 

- Czy ma Pani zwierzątko? Czy lubi Pani zwierzęta? 
- Bardzo lubię zwierzęta, ale jestem uczulona na kocią i psią  sierść. Kiedyś 

miałam chomika. 

- Jakiej muzyki Pani słucha?  
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- Polskiej muzyki rockowej z lat 70-tych i 80-tych; moim ulubionym zespołem 

jest DŜem i TSA. 

- Jak Pani spędza wolny czas? 
- Z przyjaciółmi;  wychodzimy razem do kina albo na kolację. Poza tym chodzę 

na aerobik.  

- Pani najbardziej szalona przygoda to...? 
- PodróŜ autostopem z przyjaciółką do Austrii ☺. 

Rozmawiały: Paulina Dziawa i Paulina Brzuszczak 
 
 
 
Z wizytą w schronisku dla zwierząt 

Najwięcej było „dachowców”... 

  24 października klasy V b i IV a wybrały się do toruńskiego schroniska 
dla zwierząt. Celem wyprawy było przekazanie zebranego w szkole pokarmu 
oraz przyjrzenie się, w jakich warunkach Ŝyją zwierzęta. Wraz z nami w 
wyprawie uczestniczyły pani Dorota Myjkowska, pani Izabela Pelcer oraz pani 
Hanna Pater. 
 W schronisku przywitała nas pani przewodnik oraz przemiły labrador 
imieniem Dina.  

Mieszkańcami schroniska są w większości psy, ale mieszkają tam równieŜ 
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koty. Psy przebywają na zewnątrz w klatkach z metalowej siatki, natomiast koty 
w niewielkim budynku. W czasie naszego spaceru pośród klatek, pani 
przewodnik pokazała nam ksiąŜki o rasach psów i kotów, a takŜe mówiła wiele 
ciekawych rzeczy na ich temat. Dowiedzieliśmy się na przykład, jak odróŜnić  
psa z rodowodem od psa bez niego (ten pierwszy będzie miał na ciele tatuaŜ z 
numerem identyfikacyjnym). Psy w klatkach głośno szczekały, a niektóre nawet 
rzucały się na siatkę. Sądzę jednak, Ŝe to są fajne psiaki, które potrzebują po 
prostu dobrego serca i opieki. Odwiedziliśmy teŜ klatki z kotami ciągnące się 

wzdłuŜ korytarza. W klatkach byli przedstawiciele wielu kocich ras, ale 
najwięcej było tzw. „dachowców”.  
 
  Niestety, nasza wizyta szybko dobiegła końca. Wszyscy chcieliśmy 
jeszcze zostać (choć powiedzmy sobie szczerze - zapachy niekoniecznie do tego 
zachęcały...), ale trzeba było wracać na lekcje. PoŜegnaliśmy się więc i 
podziękowaliśmy za tak wyczerpującą lekcję na temat największych 
czworonoŜnych ulubieńców człowieka. 

Kuba Taratuta 
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OCZKO 

czyli kwestionariusz belfra 
 
 Trudno w to uwierzyć, 
ale Wasi nauczyciele teŜ 
kiedyś byli małoletni. Płatali 
figle w szkole, cierpieli z 
powodów sercowych, 
obrywali „pały”, 
doprowadzali swoich 
rodziców do rozpaczy, 
fundując im do wyboru 
siwiznę albo łysinę. Nasza 
redakcja wpadła na pomysł, 
aby tym, którzy na co dzień 
torturują Was przy pomocy 
ocen, dzienników, zeszytów 
uwag i klasówek zadać 
dwadzieścia jeden, zawsze 
takich samych, pytań. Tak 
powstało „OCZKO, czyli 
kwestionariusz belfra”  
 Przepytajmy naszych 
nauczycieli! Niech choć raz 
będzie sprawiedliwie! 
 

    

    
W bieŜącym numerze 

na nasze pytania odpowiada... 
Pani Kinga Antos!!! 

  
1. Pierwsze wydarzenie, które pamiętam w swoim Ŝyciu... 
...gdy miałam pięć lat w wigilię BoŜego Narodzenia przyszedł do nas Mikołaj, w 

którego jeszcze wtedy wierzyłam i którego bardzo się bałam , do dzisiaj jeszcze 

pamiętam jego wielką brodę i duŜe czarne oczy.  

2. Najpiękniejszy prezent otrzymany w dzieciństwie... 
...to ksiąŜka „Kubuś Puchatek” z pięknymi ilustracjami, którą przeczytałam 

kilka razy. Otrzymałam ją od Mikołaja, gdy miałam 9 lat. 

3. Największą troskę sprawiłam swoim rodzicom tym, Ŝe... 
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...zjadłam niedojrzałe porzeczki, popiłam oranŜadą , a potem wodą. Przez 

tydzień byłam bardzo chora, a kuracja polegała na zjadaniu papki z ugotowanej 

marchewki, bez Ŝadnych dodatków. Ohyda! 

4. Moim rodzicom najbardziej jestem wdzięczna za to, Ŝe... 
...byli wobec mnie wymagający, ale i tolerancyjni. 

5. W szkole koledzy i koleŜanki wołali na mnie... 
...Kinia 

6. Pierwszy raz byłam zakochana mając lat...  
...naście. 

7. Moja pierwsza miłość miała na imię... 
...Staś. 

8. Jako nastolatka słuchałam muzyki...  
...z lat 70-tych i 80-tych, głównie przebojów Beatlesów. 

9. Pierwszego papierosa wypaliłam mając lat... 
...dziewiętnaście, będąc w klasie maturalnej. 

10. Pierwszy raz dostałem od rodziców w skórę za to, Ŝe...  
...po skończonych  lekcjach bez pozwolenia rodziców udałam się do koleŜanki i 

wróciłam do domu  kiedy  na dworze  było  juŜ ciemno   

11. Najgorsza ocena na moim świadectwie maturalnym to... 
...czwórka.  

12. Mój największy wybryk szkolny polegał na tym, Ŝe... 
...na lekcjach matematyki  strzelaliśmy do siebie  kulkami z papieru albo 

plasteliny, w konsekwencji dostaliśmy reprymendę od wychowawcy i było po 

świetnej  zabawie. 

13. Osobą, którą najbardziej podziwiam jest... 
...Jan Paweł II, z którego emanowała dobroć i serdeczność. 

14. Gdybym jeszcze raz miała wybrać zawód, zostałabym... 
...farmaceutą, dlatego Ŝe ten zawód kojarzy mi się z czystością, spokojem i 

porządkiem, ale zawód nauczyciela, który wykonuje sprawia mi duŜo satysfakcji 

i zadowolenia. 

15. Gdy wchodzę do naszej szkoły, to... 
...cieszę się , gdy widzę uśmiechnięte buzie dzieci.  

16. Cechą, której najbardziej nie cierpię u swoich uczniów, jest... 
...nie lubię gdy moi uczniowie nie odrabiają zadań domowych,  nie są naleŜycie 

przygotowani do lekcji i zapominają o niezbędnych przyborach a w 

szczególności o kleju. 

17. Gdy stawiam uczniowi „pałę”, odczuwam... 
...smutek i zakłopotanie. 

18. Moje nerwy najbardziej koi... 
...słuchanie muzyki jak i rozwiązywanie krzyŜówek. 

19. Potrawa, na widok której ślina napływa mi do ust, to... 
...nie mam szczególnie ulubionej potrawy, lubię wszystko co jest smaczne i 

gustownie podane. 



 9 

20. Moja pasja Ŝyciowa to... 
...czytanie ksiąŜek, podróŜe i składanie elementów z papieru zgodnie ze sztuką 

origami. 

21. Marzę, aby... 
...odbyć podróŜ dookoła świata. Mam jeszcze wiele innych marzeń, które 

zachowam dla siebie. 

 

PS. Pewnie zastanawiacie się, kogo przedstawia zdjęcie zamieszczone w 
oczku? Odpowiedź znajdziecie na stronie 12.  
                                                          
 
 

W hołdzie tym, którzy wywalczyli  
dla nas niepodległość... 

    
 

13 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta 
Niepodległości. Odświętnie ubrani, zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby 
obejrzeć program słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów klasy 5a i 
6b. Jak zwykle, tego dnia nie zabrakło wśród nas szczególnych gości: 
kombatantów, byłych Ŝołnierzy Armii Krajowej. 
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SPRAWDŹ SWOJĄ INTELIGENCJĘ!!!SPRAWDŹ SWOJĄ INTELIGENCJĘ!!!SPRAWDŹ SWOJĄ INTELIGENCJĘ!!!SPRAWDŹ SWOJĄ INTELIGENCJĘ!!!    
 

PoniŜsze zagadki słuŜą do sprawdzenie inteligencji (oczywiście na 
wesoło). Wystarczy przeczytać pytanie i samemu na nie odpowiedzieć. 
Następnie porównać ją z poprawną odpowiedzią. Za kaŜdą dobrą 
odpowiedź otrzymujesz 0 punktów, za kaŜdą złą 1. Podlicz pytania, na 
które źle odpowiedziałeś (maksymalnie 37) i zobacz jaką sylwetkę 
reprezentujesz.  

 
Pytania: 
1. Gdzie się szybciej miele mąkę, czy w młynie elektrycznym, czy na wiatr? 
2. Baca ma 17 owiec, wszystkie oprócz dziewięciu zdechły. Ile zostało?  
3. Idziesz spać o 8.00, wstajesz o 9.00. Ile godzin spałeś?  
4. Ile złotówek jest w tuzinie?  
5. Ile 50 groszówek jest w tuzinie?  
6. Czy istnieje w Maroku dzień 22 lipca?  
7. Wyobraź sobie, Ŝe jesteś pilotem samolotu. W Warszawie wsiadło 
siedemnaście owiec, w Krakowie trzynaście, a w Poznaniu dziewięć. Ile lat 
ma pilot?  
8. Czy męŜczyzna w Indiach moŜe mieć za Ŝonę siostrę swojej Ŝony wdowy?  
9. Jesteś rolnikiem, w którym miesiącu będziesz kosił siano?  
10. Lekarz zapisał pacjentowi 3 tabletki od zaraz co pół godziny. Ile czasu 
potrzeba na zuŜycie tych tabletek? 
11. U dwóch rąk jest 10 palców. Ile jest palców u 10 rąk?  
12. Ile gatunków zwierząt zabrał MojŜesz do arki? Podaj z dokładnością do 
dziesięciu.  
13. MęŜczyzna z zapałkami wszedł do pokoju, gdzie znajdowały się 3 lampy: 
gazowa, karbidowa i naftowa. Co zapalił najpierw?  
14. Czy samotny nocny stróŜ moŜe dostać rentę, jeŜeli umrze w dzień?  
15. Parave miał 3 jabłka w koszu, które rozdał 3 boginiom, jedno jabłko 
zostało w koszu. Jak to zrobił?  
16. Po stole chodziło 10 much, zabiłeś 3. Ile zostało?  
17. Przez las idą mały i duŜy człowiek. Mały człowiek jest synem duŜego, a 
duŜy człowiek nie jest ojcem małego człowieka. Jak to jest?  
18. Z dwóch kranów o równym przekroju leci woda z równą prędkością do 
wspólnego zbiornika. Z jednego kranu leci woda o temperaturze +15*C, z 
drugiego o temp. -15*C. Jaka będzie temperatura wody w zbiorniku?  
19. W czym był MojŜesz, gdy mu zgasła świeca?  
20. Pół śledzia kosztuje 50 groszy. Ile kosztuje 7 śledzi?  
21. Ile złotówek jest w parze?  
22. Kto miał największy kapelusz w czasach Kościuszki?  
23. Kot ma 60 cm długości. Ile waŜy kilogram kota?  
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24. Który miesiąc ma 28 dni?  
25. Co się stanie, gdy kura skończy 3 lata?  
26. Samolot rozbił się na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Gdzie 
pochowano rozbitków?  
27. Czego nie da się zamoczyć?  
28. Czy wszystkie koty spadają na cztery łapy?  
29. Jak zerwać gałązkę, aby nie spłoszyć siedzącego na niej ptaka?  
30. Co to jest: ma obcas i śmierdzi jak but?  
31. Statek ma 150 łokci długości. Ile łokci ma kapitan?  
32. Jaki znak trzeba wstawić pomiędzy cyframi 3 i 4, Ŝeby wyszła liczba 
większa niŜ 3 i mniejsza niŜ 4?  
33. Co znajduje się po środku Wisły?  
34. Jak na imię miał Napoleon?  
35. Zanim odkryto wodospad San Angel, który wodospad na świecie był 
największy?  
36. Lecisz nad oceanem. Wyrzucasz przez okno 5-kilogramowy kamień i 5 
kilo pierza. Co najpierw spadnie na ziemię?  
37. Co to za rzeka, która czytana od tyłu daje nazwę ryby?  

 

Odpowiedzi 

1. mąki się nie miele; 2. dziewięć; 3. jedną godzinę; 4. dwanaście; 5. dwanaście; 

6. tak; 7. tyle, ile zgadujący; 8. nie, gdyŜ on jest juŜ nieboszczykiem; 9. siana się 

niebh kosi; 10. jedną godzinę; 11. pięćdziesiąt palców; 12. Arkę miał nie 

MojŜesz, tylko Noe; 13. zapałkę; 14. a po co mu renta, skoro nie Ŝyje i był 

samotny? 15. jedno jabłko dał z koszem; 16. trzy - inne uciekły; 17. duŜy jest 

matką; 18. +15*C, temp. -15*C to lód; 19. w ciemnościach; 20. siedem zł; 21. 

dwie; 22. ten, kto miał największą głowę; 23. kilogram; 24. wszystkie; 25. 

zacznie czwarty; 26. nigdzie, rozbitkowie przecieŜ przeŜyli; 27. wody; 28. Nie. 

Koty, które mają trzy łapy, spadają na trzy; 29. poczekać aŜ odleci; 30. but; 31. 

dwa łokcie; 32. przecinek; 33. litera S; 34. Napoleon; 35. wodospad San Angel; 

36. nic, bo lecisz nad oceanem; 37. Nil. 

 
Kryteria oceny 

0-3 błędy: geniusz;  
4-9 błędów: inteligentny; jesteś bardziej bystry(-a) niŜ większość ludzi, nie ma 
dla Ciebie bardzo trudnych sytuacji;  
10-20 błędów: normalny; jesteś jak większość osób, patrzysz na świat realnie 
21-28 błędów: lekko opóźniony w rozwoju; musisz więcej czytać, bo to 
rozwija umysł;  
29-37 błędów: niezdolny do samodzielnego myślenia. Oj, oj!!! Potrzebna 
interwencja psychiatry, gdyŜ trudno takiej osobie samej myśleć logicznie w 
dzisiejszych czasach i podejmować jakiekolwiek decyzje. 
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Szkolna lista przebojówSzkolna lista przebojówSzkolna lista przebojówSzkolna lista przebojów    
             KaŜdy w czasie lekcji lub na przerwach nuci pod nosem swoją 
ulubioną piosenkę. Właśnie dlatego, w dniach 22-31 października redakcja 
naszej gazetki zorganizowała glosowanie na ulubiony hit muzyczny. Oto 
wyniki (uprzedzamy, Ŝe zachowujemy pisownię zastosowaną przez 
głosujących): 
 
 
1. Bum - Kanikuły 
2. z równą liczbą głosów: Fergi-Big Girls Don't Cry i Grupa Operacyjna - 
Mordo ty moja. 
 

 
Pojawiły się takŜe piosenki (łącznie dwadzieścia), na które oddano tylko 

jeden glos. Były to:  
 
Led Zeppelin - Stairway to heaven;  
Linkin Park - Minutes to midnight (cała płyta);  
Kasia Cerekwicka - Jedno słowo;  
Kasia Cerekwicka - Dzięki tobie;  
Kasia Cerekwicka – Dylemat;  
Avril Lavigne – Girlffrend;  
James Blunt – 1973;  
Lil Jon i Elephant man - Get low;  
Nelly Furtado - Say it right;  
Verba - Młode wilki 1;  
Grupa operacyjna - Nie będzie niczego;  
Green day - Wake me up when September ends;  
Britney Spears - Gimme more;  
Grzegorz Turnau - Między ciszą a ciszą;  
Akon - Sorry, blame it on me;  
High School Musical 2 - What time is it?;  
High School Musical 2 - Work in out;  
High School Musical 2 - Ben on it. 

Głosowanie przeprowadziła Kasia Kozłowska 
 
Rozwiązanie zagadki ze strony 7: Rozwiązanie zagadki ze strony 7: Rozwiązanie zagadki ze strony 7: Rozwiązanie zagadki ze strony 7:     

Tak, tak Tak, tak Tak, tak Tak, tak –––– macie rację: to pani Kinga Antos!!! macie rację: to pani Kinga Antos!!! macie rację: to pani Kinga Antos!!! macie rację: to pani Kinga Antos!!!    
 

Pozdrawiamy!  

Do zobaczenia juŜ wkrótce - w numerze świątecznym! 

REDAKCJA ☺ 


