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 Od   9    października 
uczestniczymy w bardzo trud-

nym dla nas wszystkich czasie — czasie pan-
demii. Do tej pory tylko o tym słyszeliśmy 

jako o groźnej zamierzchłej przeszłości. Dziś 
musimy sobie radzić  - i czasami nie jest ła-

two. Dlatego pozwoliliśmy sobie na kilka 
chwil błogości i jak dzieci, którymi zawsze 
będziemy, przekazujemy Wam, o czym marzy-

my, czego pragniemy na te Święta, na przyszły 
czas. Wam także życzymy, aby ujawniło się 

całe dobro, jakie nosicie w sobie i aby Święty 
Mikołaj przyszedł do każdego z Was:):)  

Redakcja Gazetki Szkolnej 

Drogi Mikołaju, chciałabym: 
Żeby lekcje o 15 minut się skróciły 
Żeby na matematyce zbyt często głowa 

nie bolała 
Żebym była szczęśliwa i dużo spała 

Justyna 

 Życzę sobie i innym 
-Prawdziwej magii świąt. Chciałabym jednak, by były 
wyjątkowe, a czar i atmosfera, która w tym okresie zaw-
sze nam sprzyjała była obecna. Oby przynajmniej nie-
które rzeczy się nie zmieniły: by po domu roznosił się 
zapach suszu i piernika, z radia rozbrzmiewały świątecz-
ne piosenki. Niech ten czas będzie dla nas czasem spę-
dzonym w gronie najbliższych i równie cudowny. 
- Dziecięcej radości. Niezależnie w jakim jesteśmy wieku, 
mały upominek pod choinką sprawia, że znów wracamy 
do młodzieńczych lat, w których pisaliśmy listy do św. 
Mikołaja i wyczekiwaliśmy pierwszej gwiazdki, by zasiąść 
do wigilijnej kolacji, grudzień był dla nas magiczny i 
pełen nadziei.  

 
 
 

 

 

Polecamy książki 

Stało się to,  
co najgorsze... 

Nauczanie zdalne—
nasza ocena... 

Jak sobie radzić? 

 

Pierwszaki w naucza-
niu zdalnym 

Zbliża się remont 
budynku szkoły 

 

- Zakończenia pandemii i powrotu do normalności. Życzę 
więc, by wszystko wróciło do normalności i było takie jak 
dawniej. 

Zuzia 

 
List do Św. Mikołaja: 
1. Przede wszystkim wolność wyboru dla każ-

dego człowieka  
2. Spokój na 
świecie  
3. Życie bez 
trosk i zmar-
twień  

*** 
 

Życzę innym i 
sobie: 

- otwartości serc 
na potrzeby dru-
giego człowieka, 
- szacunku i wza-

jemnej życzliwości, 
- wytrwałości oraz 

cierpliwości w 
małych i dużych 

rzeczach 
Justynka 
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List do Świętego Mikołaja - najbardziej chciałabym 

-znać odpowiedzi na kryzys egzystencjalny, 

-zdobyć dobre krople do oczu,   

 - poddać się hibernacji… 

Julka 

 Życzę innym i sobie:  
Dużo zdrowia w tym ciężkim czasie  
Szybkiego powrotu do normalności  

Pozytywnego zdania matury i dobrych wyników  
Kinga 

 

Życzę sobie i innym: 
-spędzenia nadchodzących 

świąt wspólnie z rodziną w miłej, ciepłej atmosferze, 
-zakończenia pandemii i powrotu do utęsknionej normalności, 
-rozpoczęcia nowego roku z pełną motywacją do samorozwoju 

i pomocy innym. 
 

Martynka 
-zakończenia pandemii, 
-powrót do szkoły i normalnego życia, 
-aby otaczać się samymi cudownymi i prawdziwymi ludźmi, 
-aby panował spokój w kraju i na świecie, 
-aby ludzie wzajemnie sobie pomagali, 
-aby nie było nienawiści na świecie, 
-abym miała przy sobie osoby, które zawsze będą gotowe mi 
pomóc, 
-żebym dobrze zdała maturę i dostała się na wymarzone stu-
dia 

Wiktoria 
 

Święty Mikołaju! 

Bardzo Cię proszę o mapę świata jako prezent pod choinkę. 
Jednak największym pragnieniem mojej rodziny, koleżanek i 
kolegów jest ostateczne ustanie pandemii COVID-19, niezno-
śnej izolacji, w której żyjemy już kilka miesięcy, aby w końcu 

spotkać się ze znajomymi tak jak dawniej, Bez żadnych masek, 
na luzie, normalnie chodzić do szkoły, utrzymywać bezpośred-
nie kontakty z ludźmi, dyskutować, żartować, bawić się i śmiać. 
To byłby dla nas wszystkich najlepszy świąteczny prezent. 

Adrian :) 

 

Szlachetna Paczka !!!         Szlachetna Paczka !!!          Szlachetna Paczka !!!     

 

Don’t lock your hearts during lockdown - 
 czyli o tym, że mimo zamykania wszystkiego dookoła nasze serca mogą pozostać otwarte.  

 

 Rok 2020 jest naprawdę wyjątkowy, wszyscy w różnym stopniu mogliśmy doświadczyć zmagań związanych z odosobnieniem, poczuciem 
samotności czy po prostu lękiem o zdrowie najbliższych. Okazało się, że wobec sytuacji, jakie mają miejsce w tym roku, wszyscy jesteśmy równi, 
dotyka ona zarówno młodszych jak i starszych; rodzina, pochodzenie, stan portfela nie mają znaczenia. To, co nam wszystkim daje nadzieję, to 
zazwyczaj bliskość tych, których kochamy i wsparcie, jakie nam dają nasi znajomi i przyjaciele. Dlatego też tak ważne w tym roku było dla mnie 
przystąpienie do Szlachetnej Paczki. Rodziny, które zostają wybrane, mają podobne doświadczenia od wielu lat. Samotność, choroba, braki finanso-
we sprawiają, że każdy rok może być pełen zmagań. Zakupienie przedmiotów, które dla wielu z nas są czymś oczywistym w domu – tak jak pralka, 
nowa kurtka czy buty, staje się wyzwaniem.   
 Osoba, której w tym roku pomagamy to pan Mariusz. Pięć lat temu choroba neurologiczna a także paraliż prawej ręki sprawiły, że musiał 
zrezygnować z pracy. Najprostsze czynności domowe typu gotowanie i sprzątanie stały się najtrudniejsze. Pan Mariusz funkcjonuje dzięki pomocy 
opiekunki społecznej, a utrzymuje się dzięki zasiłkom. Po wykupieniu lekarstw i zapłaceniu rachunków zostaje mu ok. 180 zł miesięcznie. Oknem na 
świat dla niego stały się książki i komputer. Najważniejsze potrzeby to zakup pralki, myszki dla leworęcznych, żywności i środków chemicznych, 
dzięki czemu będzie możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na kolejne miesiące.   
 Klasy, które zgłosiły się do pomocy w tym roku to 1 A, 1 B, 1 C, 2 AP, 2 CP, 2 BG, 2 DG, 3 C, 3 E i 3 F. Na teamsach został założony zespół do 
kontaktu z przedstawicielami klas. Każda z nich otrzymała wytyczne, jakie rzeczy mają zakupić, jak je opakować i jak je przekazać. W kolejnym 
tygodniu będziemy w kontakcie, aby zebrać wszystkie paczki razem. Finał Szlachetnej Paczki będzie miał miejsce w dniach 12-13. 12.20.  

 Jako Wolontariat Szkolny przystąpiliśmy również do innej akcji zainicjowanej przez stronę na FB – 
Dobroczynnie pomagamy w Piotrkowie Trybunalskim. Akcja polega na obdarowaniu prezentami podopiecznych 
piotrkowskiej noclegowni. Kiedy przeczytałam o tej akcji, postanowiłam się dołączyć. Wspólnie z uczennicami 
klasy 1b będziemy przygotowywać paczkę, która zostanie przekazana w dniach 15-17.12 w ramach finału akcji 
„Zostań świętym Mikołajem”.  
 Chciałam więc wszystkim bardzo podziękować za chęć włączenia się do akcji. Mam świadomość, że 
ten rok postawił nas wszystkich przed wieloma wyzwaniami, dlatego też jestem wdzięczna, że uczniowie i nau-
czyciele z naszej szkoły chcą pomóc w tych właśnie akcjach. Uważam, że ten rok powinien nauczyć nas, że 
życzliwość, wsparcie, zwykła ludzka pomoc są bezcenne, i powinniśmy być darczyńcami jak i odbiorcami dobra, 
które mimo wszystko, jest wokół nas.   

 Opiekun wolontariatu szkolnego — Pani Lidia Chęcińska 
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 Niestety, wydarzyło się coś, czego każdy 
wolałby uniknąć. Po raz kolejny koronawirus po-
krzyżował nam plany. Kolejna fala zachorowań, 
kolejny stres i kolejne zamknięcie szkół oraz przej-
ście w tryb zdalny. Wraz z powrotem lekcji w tym 
trybie powróciła nasza kochana aplikacja Microsoft 
Teams. Znów uczniowie i nauczyciele stanęli 
przed trudnym wyzwaniem – nauczyciele, by nas 
czegokolwiek nauczyć i uczniowie, by tę wiedzę 
przyswoić. Niestety, wszyscy w pewien sposób na 
tym ucierpieliśmy.  
 Piszę tutaj z perspektywy klasy matural-
nej. Oczywiście nie każdy musi się ze mną zga-
dzać i jestem świadoma tego, iż każdy przeżywa  
to inaczej i dla wielu ta opcja jest korzystniejsza niż 
porządek tradycyjny. 
 
 Z mojej strony wygląda to tak:  
No cóż, gorzej być nie może. Z każdym kolej-
nym dniem, wizja dobrze zdanej matury odcho-
dzi w zapomnienie. W tym roku jest o wiele ciekawiej, teraz na-
wet nie ma czasu na zjedzenie śniadania lub czegokolwiek. Prze-
rwa trwa dziesięć minut, a często jest tak, że lekcja się przedłuża i 
z tych dziesięciu minut zostają zaledwie dwie. Wiele osób swój 
pierwszy posiłek zjada po lekcjach. Często, niestety, jest tak, że 
podczas zajęć sobie szykujesz jedzenie, przez co skupiasz swą 
uwagę na krojeniu chleba, a niekoniecznie na temacie lekcji. Chy-
ba każdy ma takiego nauczyciela, przy którego głosie spożywa 
posiłki zamiast robić notatki. W domu jest wiele czynników rozpra-
szających. Młodsze rodzeństwo, rozłożone łóżko lub ojciec 
z ,,zadaniem bojowym”. Tak naprawdę wszystko  człowiek zrobił-
by, byle by nie siedzieć na tych zajęciach... Twarzy uczniów i 
nauczycieli nie pamiętam, ale za to ich głosy rozpoznam już 
wszędzie.  
 Maturzyści są już zmęczeni a to dopiero listopad. Szkol-
ne zaliczenia to jedno, a drugi to samodzielna nauka w kierunku 
matury. Doba jest zdecydowanie za krótka. Jeszcze przecież 
trzeba żyć! Życie nie kończy się na szkole, a często właśnie nie 
mamy czasu na nic innego niż nauka. Do tego dochodzą proble-
my osobiste, rodzinne i stres oraz obawa przed dorosłością w  

 

tych czasach. Wszyscy się martwimy o przyszłość, a przecież lada 
moment i nas czekają dorosłe wybory, a koronawirus nam w tym nie 
pomaga. Jestem przekonana, że wielu z nas jest po prostu przykro, iż 
ostatnie miesiące w liceum spędzamy w domu, zamiast korzystać jesz-
cze z życia szkolnego. Przy dobrych wiatrach może zobaczymy się w 
styczniu na dwa lub trzy miesiące, jeżeli w marcu historia się znów nie 
powtórzy. 
 
 Naprawdę jest mi przykro, że został nam odebrany stacjonar-
ny tryb. Człowiek jak zawsze, docenia wartość tego, co miał, po jego 
stracie. Wiele osób tęskni za ,,normalnością” i chodzeniem do szkoły. 
Jak wrócimy, jeśli wrócimy, to z pewnością dobrze wykorzystamy te 
ostatnie chwile w 2LO. 
 A co do studniówki…pewnie fajnie by było. Chociaż możemy 
przejrzeć zdjęcia z poprzednich imprez ...XD  
 Myślę, że pandemia sprawiła, że wiele osób dojrzało i zrozu-
miało, że matura zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Zrozumieli-
śmy też, jak blisko jest matura i jakie braki co do niej mamy. 
 

Justynka, IIIa 

Armagedon,  

czyli maturzyści w czasie pandemii... 

Idzie nowe!!!!! 
  

 
Jak już wszyscy dobrze wiemy, nasza szkoła przejdzie gruntowny remont. Gazetka szkolna specjalnie dla was, uczniów naszej szkoły, przeprowa-

dziła wywiad z Panią Aleksandrą Kulik – Kierownikiem Gospodarczym naszej szkoły na temat  wspomnianego wcześniej remontu. Dowiedzieliśmy się  o 
czasie trwania, koszcie oraz elementach, jakie zostaną odnowione i zmienione.  

Odrodzenie naszego liceum zacznie się już około grudnia tego roku i trwać będzie do 30 listopada przyszłego roku. Zakres prac, które zostaną 
przeprowadzone, jest bardzo duży, więc ich koszt wyniesie zapewne około kilka milionów złotych. Modernizacja obejmuje zarówno część wewnętrzną jak i 
zewnętrzną. Zaplanowana została izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych, a w związku z tym całkowity remont piwnic. Wymieniona zostanie 
instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Doprowadzona zostanie ciepła woda do toalet wraz z remontem sanitaria-
tów. Źródła światła zostaną zmienione na ledowe, co będzie sprzyjało komfortowi pracy. Nasza szkoła otrzyma także nowe okna i drzwi zewnętrzne. Budy-
nek zostanie ocieplony i otynkowany. Szkoła zyska część nowego chodnika i schody zewnętrzne. Na dachu zostanie zainstalowana  fotowoltaika. Szkoła na 
pewno oszczędzi część środków na wydatki związane z energią  cieplną, elektryczną i remonty .  
 Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie wasze wątpliwości związane z nowym wizerunkiem naszego liceum i  zmiana, która nastąpi, wam się spodoba.  

Wiktoria Gałązka 2ap  
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Pytanie 3: Jak Ci się pracuje 
podczas nauki zdalnej? 

Klasy 1 
Bardzo dobrze-15,2% 
Dobrze-23,9% 
Neutralnie-46,7% 
Źle-12% 
Bardzo źle-2,2% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Bardzo dobrze-6% 
Dobrze-29,9% 
Neutralnie-37,2% 
Źle-17,9% 
Bardzo źle-9% 

Opinie są zróżnicowane, ale 
możemy być pewni, że każdemu by-
wa ciężko. Podczas nauczania zdalnego zdecydowanie 
ciężej się skupić. Od zawsze dom był miejscem odpoczyn-
ku i wyciszenia po długich lekcjach. Teraz uczniowie byli 
zmuszeni zaburzyć swój ład i przestawić się na ciężką 
pracę w zaciszu domowym. Na szczęście sporej części 
dobrze pracuje się w formie zdalnej. 

Pytanie 4: Jaka forma pracy przynosi Twoim zdaniem 
lepsze efekty? 

Klasy 1 
Zdalna-12% 
Stacjonarna-72,8% 
Bez różnicy-15,2% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Zdalna-10,4% 
Stacjonarna-68,7% 
Bez różnicy-20,9% 

Uczniowie niemal jednogłośnie 
stwierdzili, że nauczanie stacjonarne 
przynosi najlepsze efekty. W domu 
każdemu zdarzyło się pisać spraw-
dziany z zeszytami czy książkami, a co za tym idzie, nie 
uczuć się. Chodzenie do szkoły i pisanie prac pod czujnym 
okiem nauczyciela motywuje do sumiennej nauki, nato-
miast w domu ciężej się do tego zabrać, gdyż wiele rzeczy 
rozprasza i łatwiej zostawić naukę na później. 

Pytanie 5: Czy spotykasz się z przejawami złośliwości 
ze strony kolegów/koleżanek? (Wyrzucanie z 
lekcji, wyciszanie mikrofonu itp.) 

Klasy 1 
Tak, codziennie-0% 
Często-2,2% 
Rzadko-7,6% 
Wcale-90,2% 

 

Nauczanie zdalne to główny temat tego numeru gazetki. 
Budzi ono spore emocje, dlatego dokonaliśmy badania na-
strojów wśród uczniów —  sprawdziliśmy, czy nam się, po-
doba, czy nam odpowiada jego forma, co chcielibyśmy zmie-
nić i usprawnić. Przebadaliśmy ponad 200 uczniów, a bada-
niami zajęli się uczniowie klas pierwszych: Marcelina Olej-
nik i Adrian Stąpień z 1d oraz Martyna Wójcik i Zuzia Ra-
kowiecka z 1b, która to wszystko zebrała i podsumowała. 
Czytajcie i  rozmyślajcie:) 

Pytanie 1: Jak wolisz się uczyć? 
Klasy 1 
Zdalnie-29,4% 
Stacjonarnie-55,4% 
Bez różnicy-15,2% 
Klasy 2 po podstawówce 
Zdalnie- 36,6% 
Stacjonarnie-46,5% 
Bez różnicy-16,9%  

Większa część uczniów wybiera nau-
czanie metodą tradycyjną. Powody są 
różne, o czym przekonać się można po 
poznaniu odpowiedzi na pytania otwarte. 
Bez wątpienia powrót do szkoły jest jednym z bardziej wy-
czekiwanych momentów, choć są też zwolennicy pozostania 
w domach. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, po-
nieważ przyjemnie czytać o tym, że są osoby dobrze odnaj-
dujące się w zaistniałej sytuacji. 

 

Pytanie 2: Jak oceniasz organizacje nauki szkolnej w 
naszej placówce? (Oceń w skali ocen szkolnych) 

Klasy 1                                  
1-0% 
2-1,1% 
3-8,7% 
4-32,6% 
5-50% 
6-7,6% 
Klasy 2 po gimnazjum      
1-2,5% 
2-2% 
3-13,4% 
4-43,3% 
5-32,8% 
6-6% 

Nasza placówka jest na wysokim pozio-
mie pod względem nauczania. Odpowiedzi 
ankietowanych na temat organizacji nauki 
zdalnej są w większej mierze pozytywne, ale 
zawsze jest coś, co można zmienić, by nasi 
uczniowie dobrze czuli się podczas lekcji i 
aby każdemu lepiej się pracowało. 

Z naszego punktu 
widzenia 

— nauczanie zdalne 

Klasy 2 po podstawówce 
1-2,8% 
2-7% 
3-19,8% 
4-35,2% 
5-31% 
6-4,2% 

Klasy 3 
1-0% 
2-13,6% 
3-13,6% 
4-45,8% 
5-25,4% 
6-1,6% 

Klasy 2 po gimnazjum 
Zdalnie-34,3% 
Stacjonarnie-56,7% 
Bez różnicy-9% 

Klasy 3 
Zdalnie-11,8% 
Stacjonarnie-

10,2% 

Klasy 2 po podsta-
wówce 

Bardzo dobrze-14,1% 
Dobrze-28,2% 
Neutralnie-35,2% 
Źle-15,5% 

Klasy 3 
Bardzo dobrze-

6,8% 
Dobrze-18,6% 
Neutralnie-28,8% 
Źle-40,7% 

Klasy 2 po podstawówce 
Zdalna-18,3% 
Stacjonarna-63,4% 
Bez różnicy-18,3% 

Klasy 3 
Zdalna-6,8% 

Stacjonarna -86,4% 
Bez różnicy—6,8% 

Klasy 2 po podstawówce 
Tak, codziennie-1,4% 
Często-11,3% 
Rzadko-19,7% 
Wcale-67,6% 
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 Klasy 2 po gimnazjum 
Tak, codziennie-0% 
Często-1,5% 
Rzadko-6% 
Wcale-92,5% 

Problemy techniczne czy nie-
rozsądne zachowania uczniów nie 
sprzyjają produktywnej nauce pod-
czas lekcji zdalnych. Głupie żarty niektórych osób uniemożli-
wiają zwykłe przeprowadzenie lekcji. Cieszymy się, że niemal 
wszyscy nasi uczniowie są odpowiedzialni i nie są złośliwi 
wobec kolegów czy koleżanek. 

 

Pytanie 6: Czy zdarzają Ci się problemy techniczne? 
Klasy 1 
Tak, codziennie-4,3% 
Tak, dość często-27,2% 
Zdarzyły się raz czy dwa-58,7% 
Nie-9,8% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Tak, codziennie-1,5% 
Tak, dość często-35,8% 
Zdarzyły się raz czy dwa-53,7% 
Nie-9% 

Uczniowie zaznaczają, że problemy 
techniczne są nieodłączną częścią zajęć 
online, jednak największą część osób 
spotykają one rzadko. Kolejna, niestety 
duża grupa skarży się na ich częste 
występowanie. Mamy nadzieję, że nie-
długo wrócimy do szkoły i zażegnamy te 
nieprzyjemne sytuacje. 

 

Pytanie 7: Czy nauczyciele prowadzą zajęcia w ciekawy 
sposób? (Oceń w %) 

Klasy 1 
100% nauczycieli-3,3% 
80%-35,9% 
50%-41,3% 
30%-16,3% 
10%-3,2% 
Klasy 2 po gimnazjum 
100% nauczycieli-6% 
80%-34,3% 
50%-34,3% 
30%-20,9% 
10%-4,5% 

Odpowiedzi ankietowanych nie są 
jednogłośne. Przewyższają jednak odpo-
wiedzi, że połowa z nauczycieli prowadzi 
zajęcia w ciekawy sposób. Każdy z nas 
wie, że lekcje zdalne kolosalnie różnią 
się od lekcji w szkole. W związku z tym 
równie ciężko uczniom uczestniczyć 
czynnie w lekcji jak i nauczycielom ciekawie przedstawić te-
mat i przekazać najważniejsze informacje w interesujący 
sposób. 

Pytanie 8: Czy w obecnej sytuacji uczysz się, czy lekce-
ważysz swoje obowiązki? 

Klasy 1 
Uczę się więcej niż poprzednio-7,6% 
Nic się nie zmieniło, nadal się uczę-68,5% 
Przestałem/am uczyć się podczas lekcji zdalnych-20,7% 
Nigdy się nie uczyłem/am-3,2% 
Klasy 2 po podstawówce 
Uczę się więcej niż poprzednio-11,3% 
Nic się nie zmieniło, nadal się uczę-59,2% 
Przestałem/am uczyć się podczas lekcji zdalnych-26,8% 
Nigdy się nie uczyłem/am-2,7% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Uczę się więcej niż poprzednio-4,5% 
Nic się nie zmieniło, nadal się uczę-58,2% 
Przestałem/am uczyć się podczas lekcji zdalnych-31,3% 
Nigdy się nie uczyłem/am-6% 
Klasy 3 
Uczę się więcej niż poprzednio-10,2% 
Nic się nie zmieniło, nadal się uczę-50,8% 
Przestałem/am uczyć się podczas lekcji zdalnych-39% 
Nigdy się nie uczyłem/am-0% 

Jak wcześniej wykazaliśmy dużo ciężej jest się wziąć 
do pracy w domu. O wiele więcej ma się motywacji, chodząc 
do szkoły. Większość uczniów stwierdziła, że pomimo tego 
nadal się uczy. Niestety, wiele z nich przestało. Jedynie 
mała część zaczęła uczyć się więcej. Trzeba zdobyć się na 
samodyscyplinę i pamiętać, że co się odwlecze to nie ucie-
cze. 

Pytanie 9:Jak zmiana formy nauczania wpłynęła na 
Twoje samopoczucie? 

Klasy 1 
Źle-51,1% 
Dobrze-15,2% 
Nie czuję różnicy-33,7% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Źle-52,2% 
Dobrze-23,9% 
Nie czuję różnicy-23,9% 

Niespodziewane oraz niepla-
nowane zmiany rutyny źle wpływają 
na nasze samopoczucie. Tak jest 
również w przypadku większości 
uczniów. Odcięcie od codziennego 
kontaktu z kolegami dla większości 
nie jest dobrym doświadczeniem. Z 
drugiej strony są też osoby, którym taki sposób nauki bar-
dzo odpowiada lub jest bez różnicy. Wtedy, nie pozostaje 
nam nic innego, jak tylko się z tego cieszyć. 

Pytanie 10: Czy chcesz aby nauczyciele włączali ka-
merki na e-lekcjach? 

Klasy 1 
Tak-12% 
Nie-39,1% 
Bez różnicy-48,9% 
Klasy 2 po gimnazjum 
Tak-17,9% 
Nie-32,8% 
Bez różnicy-49,3% 
 
Prowadzenie lekcji online nie należy 

do najłatwiejszych.  

Klasy 3 
Tak, codziennie-5% 
Tak, dość często-39% 
Zdarzyły się raz czy 

dwa-49,2% 
Nie-6,8% 

Klasy 3 
Tak, codziennie-1% 
Często-4% 
Rzadko-10% 
Wcale-85% 

Klasy 2 po podstawówce 
Tak, codziennie-8,5% 
Tak, dość często-36,6% 
Zdarzyły się raz czy dwa-

47,9% 
Nie-7% 

Klasy 2 po podstawówce 
100% nauczycieli-5,6% 
80%-23,9% 
50%-35,2% 
30%-19,7% 
10%-15,5% 

Klasy 3 
100% nauczycieli-

6,8% 
80%-18,6% 
50%-35,6% 
30%-22% 
10%-17% 

Klasy 2 po podstawówce 
Źle-40,8% 
Dobrze-40,8% 
Nie czuję różnicy-18,4% 

Klasy 3 
Źle-57,6% 
Dobrze-13,6% 
Nie czuję różnicy-

28,8% 

Klasy 2 po podstawówce 
Tak-19,7% 
Nie-31% 
Bez różnicy-49,3% 

Klasy 3 
Tak-18,6% 
Nie-32,2% 
Bez różnicy-49,2% 
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 W   większości nie wymagamy włączania kamer przez 
nauczycieli.  Jedna z ankietowanych osób natomiast stwier-
dziła, że korzystanie z kamerek  przez nauczycieli zmusiłoby 
uczniów do większego koncentrowania się na lekcji. 

 

 

Podsumowując... 
 
 
Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat swoich 

wrażeń i uwag wobec nauczania. Czołowym proble-
mem, na który zwracano uwagę, były za długie lekcje. 
Ankietowani stwierdzili, że czują się zmęczeni tak dłu-
gim siedzeniem przed monitorem, zwracali uwagę na 
negatywne skutki, m.in. na niekorzystną postawę ciała, 
ból oczu i głowy.  

Często okazywało się, że nauczyciele przedłużają 
lekcje, przez to przerwy są krótkie lub nie ma ich wcale. 
Bardzo prosimy, aby zajęcia trwały zgodnie z dzwonka-
mi,  te, niekiedy krótkie przerwy, są nam bardzo po-
trzebne!!! Poza tym, liczba prac domowych odbiera nam 
czas wolny, którego i tak niewiele.  

Niekorzystne dla nas, uczniów, okazały się też 
formy sprawdzania wiedzy (on zawsze jest dla nas 
niekorzystny…) Ankietowani zaznaczają, że czas na 
napisanie i wysłanie pracy jest  zdecydowanie za 
krótki, system się wiesza lub strona nie chce się 
otworzyć, dlatego nasza druga prośba dotyczy dłuż-
szego czasu na napisanie sprawdzianów. Problem 
stanowią również różne formy sprawdzianów, wy-
godniejsze byłoby, gdyby wszystkie prace odbywały 
się na jednej platformie, by nie musieć rejestrować 
się jednocześnie na innych.  

Prosimy o wyrozumiałość, o nie zaznaczanie 
nam kilkuminutowych spóźnień — niekiedy nie od 
nas to zależy:) Problemy techniczne zdarzają się 
każdemu. Prosimy o trochę wolniejsze prowadzenie 
lekcji, niektórzy nie nadążają z napływających do 
nich informacjami i nie dają rady sporządzić nota-
tek. Ankietowani, głównie maturzyści, zwracają 
uwagę na przedmioty nierozszerzone, gdyż nauczy-
ciele od nich wymagają zbyt wiele i nie można sku-
pić się na tych właściwych.  

 
 
 
Poza negatywnymi opiniami znalazły się też 

pozytywne. Jeden z ankietowanych stwierdził, że 
dzięki takiemu nauczaniu nie musi dojeżdżać do 
szkoły, a przez to ma więcej wolnego czasu. Inny 
stwierdził, że „Nauczanie zdalne jest super!”.  

 

 

 
 

Wielu uczniów zdradza, że boi się odezwać i po-
informować nauczyciela o swoich problemach. Cie-
szymy się, że mogli otworzyć się przed nami i po-
dzielić swoimi uczuciami. 

 
 
Reasumując, większość z naszych uczniów zde-

cydowanie lepiej czuję się w szkole. Kontakt z ró-
wieśnikami i możliwość lepszej komunikacji z nau-
czycielem jest niewątpliwym plusem nauki stacjo-
narnej. Pozytywem jest dla nas to, że są osoby do-
brze odnajdujące się w zaistniałej sytuacji. Nie mamy 
pewności, kiedy będziemy mogli znów cieszyć się 
powrotem do szkoły, więc starajmy się wspólnie so-
bie pomagać i szanować. Życzymy zdrowia, do zoba-
czenia na szkolnych korytarzach! 

 
 ankietowali: Marcelina Olejnik 1d, Adrian Stępień 1d, 

 Martyna Wójcik 1b,  
opracowała: Zuzia Rakowiecka 1b 

 

 



Pozostajemy w temacie 
 

Największe epidemie 

w dziejach 
 

 Na przestrzeni dziejów przez świat przeta-

czały się różne zarazy, które pochłonęły wiele ludzi. 

O większości z nich mogliśmy już słyszeć, choć mogą 

znaleźć się też osoby, które nie interesowały się taką 

tematyką. Ludzkość nieustannie borykała się z cho-

robami. Biorąc pod uwagę obecną, sytuację jaka ma 

miejsce w Polsce i na świecie, warto przeczytać  ten 

artykuł, by zdobyć podstawową wiedzę na temat 

pandemii świata. Choć dla większości z nas pandemia 

SARS-CoV-2 jest mocnym doświadczeniem o niewy-

obrażalnej skali i konsekwencjach, warto wiedzieć, że 

nie jest to, ani pierwsza, ani największa epidemia w 

dziejach ludzkości. Oto plagi, które zebrały najwięcej 

ofiar śmiertelnych. 
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Ania wraz z siostrą i mitycznym pomarańczowym  
polonezem…, fot. archiwum domowe autorki 

 

  

   
 

 Obecnie przyszło nam się zmierzyć z  pande-

mią COVID-19. Została po raz pierwszy rozpoznana 

i opisana w grudniu 2019. Liczba wykrytych przy-

padków koronawirusa na świecie to już ok. 34 mln 

osób. Jak w wielu przypadkach  zdarzają się osoby, 

które wierzą w panującą sytuację oraz te, które lek-

ceważą i uważają że dana choroba nie istnieje. Takich 

ludzi nazywamy sceptykami. Jest to część osób, któ-

ra uważa, że pandemia to wymysł albo broń biolo-

giczna, czy kolejny sposób na to, aby kontrolować 

społeczeństwo. Negują pandemię i będą to robić na-

dal. Spiskowe narracje i fake newsy są zawsze tam, 

gdzie występuje nie-

pewność, strach oraz 

panika. 
 

Opracowała dla Was:  

Justyna Magacz. 2ap  

Graficzne wyobra-
żenie dżumy, czyli 
tzw. czarnej  
śmierci na ulicach 
miasta.  
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 Zdalne nauczanie to ciężki, roz-

legły temat. Dla jednych - powód do ra-

dości. Przecież nareszcie nie trzeba 

wstawać wcześnie do szkoły, dla innych—

to udręka. Jednak wiemy, że ważny jest 

kontakt z rówieśnikami, a także z nau-

czycielami. Nie dostrzegamy tego chodząc 

do szkoły, bo często w tych czasach nie 

dostrzegamy właśnie takich szczegółów. 

Dostrzegamy je dopiero wtedy, kiedy za-

czyna nam ich brakować. W pierwszej kla-

sie jest to szczególnie uciążliwe, a je-

stem właśnie pierwszoklasistką. Chodzi-

liśmy do szkoły jedynie miesiąc. To bar-

dzo mało. Nie zdążyliśmy poznać każdego 

z nauczycieli i kolegów w klasie. Zdalne 

nauczanie nie każdemu wychodzi na dobre. 

Lepiej jest jednak chodzić do szkoły i 

słuchać nauczyciela, nawet jeśli lekcja 

jest nudna, coś nam jednak do głowy 

„wejdzie”. Na tzw. zdalnym nauczaniu 

ciężej jest się skupić na lekcji, roz-

prasza nas to, co dookoła dzieje się w 

domu. Dosyć często spotykamy się też z 

problemami technicznymi  - zarówno my - 

uczniowie, jak i nauczyciele. Czasem nie 

działa mikrofon, czasem kamerka, czasem 

mamy problemy z internetem. Nie zawsze 

jest to od nas zależne. Czasem spóźniamy 

się na lekcje. Nie zawsze jest to nasza 

wina.  

 Zdalne nauczanie nie jest komfor-

towe, ponieważ brakuje kontaktu z ludź-

mi. Będąc w szkole, było zupełnie ina-

czej. Na korytarzu można było spotkać 

najlepszą koleżankę, porozmawiać z nią. 

Teraz nie zawsze jest taka możliwość. 

Taka izolacja bardzo źle wpływa na nasza 

psychikę, dlatego czujemy się smutni, 

samotni, przygnębieni. Zdalne nauczanie 

ma naprawdę wiele minusów.  

Dlaczego? Musimy spędzać wiele godzin 

przed monitorem komputera, wiec potem 

nasze oczy są przemęczone. Niestety, ma-

my więcej zadawane, niż podczas stacjo-

narnej nauki. Często bywa też tak, że  

pierwszy posiłek jemy dopiero po skoń-

czonych zajęciach.  

Pierwszaki  
w nauczaniu zdalnym 

czyli, ucz się, ucz, a garb… 
- wcale nie na wesoło 

 Kartkówki czy sprawdziany często 

maja ustawiony czas na dane zadanie. 

Jest to zupełnie inna forma niż dotych-

czas. W szkole mogliśmy zająć się jed-

nym zadaniem, a do innego później wró-

cić — teraz nie ma już takiej możliwo-

ści. Sprawdziany mamy bardzo często. 

Czasem częściej niż 3 w tygodniu. Naj-

większą trudność na nauczaniu online 

sprawiają nam jednak przedmioty rozsze-

rzone. To przecież z tych przedmiotów 

mamy najwięcej zagadnień i nauki. Czę-

sto też trudność sprawia nam matematy-

ka. Ciężko jest wytłumaczyć jakieś 

ciężkie działania, pisząc to na klawia-

turze. Języki też sprawiają trudność. 

Tym bardziej, jeżeli ktoś zaczyna swoją 

przygodę w nauce innego języka, np. 

francuskiego. Większość z nas nie miała 

styczności z tym językiem, wiec ciężko 

jest nauczyć się poprawnej wymowy.  

 Podsumowując, zdalne nauczanie z 

punktu widzenia pierwszoklasisty jest 

bardzo ciężkie. Mamy tylko nadzieję, że 

nauczyciele usłyszą nasz głos i będą 

bardziej wyrozumiali. Prosimy:) 

 

Zuzia Grzejdziak, 1c 
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Zwyczajny dzień 
 

Jako ciekawostkę, chcemy porównać, jakie 

zmiany dokonały się w planie Waszego 

dnia wraz ze zmianą 

sposobu nauczania. 

 

Plan dnia w czasie lekcji 

stacjonarnych 
 

 Mój dzień zaczyna się o godzinie 6.00, pierwszą 
czynnością, jaką robię, jest przygotowanie i zjedzenie śniada-
nia, po czym o 6.15 idę się myć, a następnie ubierać. Ostatnią 
czynnością jest zabranie potrzebnych rzeczy do szkoły i przy-
gotowanie drugiego śniadania. O godzinie 6.40, wychodzę na 
przystanek autobusowy, ponieważ o godzinie 6.50 odjeżdża 
mój bus. Dojazd do Piotrkowa trwa 40 minut, lecz czasami 
zdarzają się korki. W Piotrkowie jestem o 7.30 i udaję się do 
szkoły, po czym czekam na lekcje. Lekcje zaczynam o godzi-
nie 8.00 i trwają do godziny 15.15. W czasie piętnastominu-
towej przerwy jej moje drugie śniadanie. Po zakończeniu 
lekcji o godzinie 15.15 udaję się na przystanek autobusowy, 
ponieważ bus odjeżdża o 15.30. Droga powrotna do domu 
trwa 40 minut, lecz czasem zdarzają się korki.... Po powrocie 
ze szkoły jej mój trzeci posiłek czyli obiad,  a następnie o 
godzinie 17.00 zaczynam odrabiać i uczyć się na następny 
dzień. Nauka zajmuje mi około 4-5 godzin z małymi prze-
rwami, kończąc naukę, jem ostatni posiłek około 22.00. Po 
zjedzeniu kolacji idę się wykąpać, po czym mam czas wolny. 
O godzinie 23.00 idę spać i tak kończy się mój dzień. 
 

Plan dnia w czasie lekcji zdalnych 
 

 Mój dzień zaczyna się o godzi-
nie 7.00, pierwszą czynnością jaką wy-
konuję jest przygotowanie    i zjedzenie 
śniadania, po czym o 7.20 idę się myć, a 
następnie ubierać. O godzinie 7.50 włą-
czam komputer, robię to wcześniej, po-
nieważ mogą nastąpić problemy tech-
niczne. Lekcje zaczynam  o godzinie 
8.00 i trwają one do godziny 15.15, w tym czasie niekiedy 
zdarzają się drobne problemy z siecią, które utrudniają 
uczestnictwo w lekcji. Po skończeniu lekcji mogę dopiero 
zjeść drugi posiłek, czyli obiad o godzinie 15.30, ponieważ w 
czasie przerw nie mam czasu na zrobienie drugiego śniada-
nia. Po obiedzie poświęcam pół godziny na odpoczynek, po-
nieważ jestem dość zmęczona siedząc cały dzień przed kom-
puterem. O godzinie 16.00 zaczynam odrabiać lekcje i uczyć 
się,  a kończę je o 20.00, z małymi przerwami. Idę się myć o 
godzinie 20.00, a potem powtórzyć materiał  z lekcji, ponie-
waż gorzej przyswajam niektóre zagadnienia niż podczas 
lekcji stacjonarnych. Po zakończeniu wszystkich czynności 
mam czas dla siebie…. Około godziny 23.00 idę spać, tak 
kończy się mój dzień.  
 

Analizowały bliźniaczki  
— Ola i Natalka Kulbat, 2ap 

 Stanisława Lesz-

czyńska jest polską położ-

ną, która uratowała wiele 

istnień będąc osadzoną w 

obozie koncentracyjnym 

Auschwitz Birkenau. Nazy-

wali ją tam “Matką”, była 

wielkim wsparciem i ostoją 

dla wszystkich rodzących 

tam kobiet. Traktowała je 

jak swoje córki. Stanisława 

pracowała w baraku 17, 

trzydzieści trzypiętrowych koi składało się na sztubę 

położniczą oraz piec (na którym to wszystkie rodzi-

ły). Wspomina, że porody odbywały się w skrajnie 

skandalicznych warunkach. Wiaderko wody, kawałek 

materiału, trochę nitki lub sznurka oraz dziewczyna 

z kijem odganiająca szczury. Tak właśnie wyglądał 

ekwipunek położnej w Auschwitz. Stanisława mówiła 

płynnie po niemiecku, portugalsku i polsku. Dlatego 

też jej podopieczne mogły słuchać piosenek portu-

galskich w jej wykonaniu, co uspakajało je i dawało 

nadzieję. Była bardzo spokojną i opanowaną osobą, 

jej nastawienie budziło w innych poczucie bezpie-

czeństwa. Spokój Mengelego natomiast jest jak 

ostrzeżenie i groźba. Leszczyńska nie bała się dokto-

ra Josefa Mengelego sprzeciwiała się jego rozkazom i 

zadaniom. Każde nowo narodzone dziecko pochodze-

nia żydowskiego miało zostać utopione w beczce 

przed barakiem. Leszczyńska sprzeciwiała się losowi 

nie mogła się pogodzić z zabiciem dziecka. “Nie, 

nigdy! Nie wolno zabijać dzieci!” tymi słowami 

sprzeciwiła się Mengelemu.  Podczas jej obecności 

na sztubie położniczej nie zginęła nigdy żadna kobie-

ta ani dziecko, podczas porodu. 

 

Daria Małgorzaciak 2ap 

Nasze autorytety na trudne czasy 
 
 

Stanisława Leszczyńska 
polska położna  

z Auschwitz 
 

na podstawie książki:  
Położna z Auschwitz Magdy Knedler 
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Chwila relaksu…. 

 

Szkolny poradnik przetrwania 
 

  - rad udzielają: uczniowie klasy 1d, licząc na  

poczucie humoru dorosłych czytelników:) 

 

 Szkoła nie jest miejscem, w którym łatwo jest przeżyć. Ze-
wsząd jesteśmy zasypywani kartkówkami, pytaniami i głupimi pomysła-
mi znajomych. Jednak można sobie z tym radzić, ale będzie nam do tego 
potrzebny swego rodzaju szkolny poradnik przetrwania. 
 
  Na początek skupimy się na rodzajach i zachowaniu nauczy-
cieli. Pomoże to w dobrym ocenieniu sytuacji, kiedy można się wyluzo-
wać, a kiedy należy uważać. 
 Pierwszy typ to tak zwany „dwubiegunowiec” - po takim nau-
czycielu nie wiadomo, czego można się spodziewać. Na początku lekcji 
może być miły i uśmiechnięty, a pod koniec lekcji może krzyknąć, że 
klasa zachowuje się jak bydło. (Pozdrawiam moją starą polonistkę z 
podstawówki). 
 Drugim typem jest „amnestyk”. Ten nauczyciel ma wiele na 
głowie, przez co zawsze jest roztargniony. W wyniku tego za bardzo nie 
pamięta, co było robione na ostatniej lekcji. Więc można to wykorzystać 
np. udając, że nie było nic zadane. 

 Następny w kolejce jest 
„złośliwiec”. Najmniej lubiany przez uczniów. 
Bezwzględnie pyta i robi kartkówki. Praktycz-
nie niemożliwe jest żeby podejść tego nauczy-
ciela, jakimkolwiek sposobem, ponieważ na 
jego lekcjach panuje całkowita cisza, a ucz-
niowie boją się wychylać, bo słynie on z tego, 
że kosi wszystkich uczniów na odpowiedziach 
ustnych. Dlatego powinno się go omijać szero-
kim łukiem i biada temu, który mu podpadnie. 
 Kolejnym nauczycielem jest 
„Pasjonata”. Dość lubiany przez uczniów, 

ponieważ na tyle uwielbia to, co robi, że o swoim 
przedmiocie może mówić godzinami. Z takim nau-
czycielem dobrze jest współpracować, dlatego , że 
potrafi on wręcz zarażać nas swoją pasją. 
 Nie można przecież pominąć ulubieńca 
wszystkich uczniów, który jest nazywany „Dużym 
dzieckiem”. Doskonale rozumie on swoich uczniów i 
wie, że mają dużo na głowie, więc zbytnio ich nie 
męczy dużą ilością prac domowych i praktycznie 
nie wywołuje do odpowiedzi, a nawet jak to robi, to 
zadaje banalne pytania. Prawdziwymi szczęścia-
rzami są ci, którzy mają go za wychowawcę. 
   
 To są najpopularniejsze typy nauczycieli. Są oczywiście jesz-
cze inne, jak  gawędziarz, opiekun i wiele więcej, ale znając podstawy już 
będzie wam się o wiele łatwiej funkcjonowało w szkole. 

 

Mateusz Hejduk i Jędrzej Skalik, 1d 

Najważniejszy jest 
sposób na siebie…. 

 
 Izolacja to niezwykle trudny okres, w którym nasze 
samopoczucie może ulegnąć drastycznej zmianie. 
Drobnostki, na które nie zawsze zwracamy uwagę, w 
obliczu kwarantanny mogą stać się osłodą naszego dnia. 
Redakcja dołożyła najwyższych starań, aby przygotować 
przykładową listę rzeczy, które mogą nam pomóc w ciężkich 
chwilach:  
- spacer w zaciszu natury  

 - hodowanie rośliny  

« kontemplowanie przy blasku księżyca  

« zjedzenie jeszcze ciepłego wypieku  
« zapalenie świecy zapachowej  
« ciepła kąpiel z olejkami  
« wizyta u psychologa/psychiatry jeżeli czujesz, że 
potrzebujesz pomocy – nie bój się o nią zapytać. Jesteś 
ważny i zasługujesz na wsparcie.   
« nauczenie się czegoś nowego – może to być coś 
trywialnego jak nowy przepis kulinarny  
« przewietrzenie pokoju  
« przeczytanie książki, która od dawna stoi na twoim regale  
« jeżeli jesteś kreatywny – spróbuj przeobrazić swoje myśli w 
sztukę. Możesz to wykonać m.in. za pomocą przelania swo-
ich przemyśleń na kartkę lub namalowania emocjonalnej 
abstrakcji.   
« zmiana w wyglądzie, o której od długą myślisz, ale 
obawiasz się, że wyjdzie niekorzystnie – na zdalnym 
nauczaniu nie masz wiele do stracenia  
« słuchanie muzyki, która daje ci komfort*. Warto pamiętać, 
że komfort niekoniecznie jest równoznaczny szczęściu. Może 
to być poczucie zrozumienia, nie byciu samemu z emocjami. 
Nie jesteś zobowiązany do czucia się dobrze. Masz pełne 
prawo do bycia smutnym, zdezorientowanym, 
przestraszonym.  
« nawiązanie ponownego kontaktu ze starym przyjacielem  
« mów głośno o swoich problemach. Trzymanie ich w sobie, 
nie oznacza, że znikną. W pewnym momencie te skrywane 
emocje znajdą ujście i mogą doprowadzić do dodatkowego 
stresu.   
« spróbuj medytacji albo yogi  
« daj sobie powody do śmiechu – obejrzyj kabaret lub kome-
dię  
« odpoczynek – zasługujesz na niego. Możesz czuć się 
winny, że nie jesteś produktywny, ale obecna sytuacja nie 
jest łatwa – nie naciskaj na siebie.   
 
Osobiste rekomendacje Julii: HONNE (ft. RM & BEKA) ‘Crying 
Over You’, ‘Persona’ oraz mixtape ‘Mono’ autorstwa RM, Agust D 
‘28’, Agust D ‘People’, Agust D ‘Honsool’, Stray Kids ‘Voices’, ZICO 
‘Any Song’  

  
Rekomendacje Zuzanny: Pretty Hurts – Beyoncé, Mother’s Daughter 
– Miley Cyrus, Sorry Not Sorry – Demi Lovato, Good as Hell – Liz-
zo, Chodź ze mną – Albo Inaczej, Heather – Conan Gray, Die Alone 
– FINNEAS, Lato bez ciebie – Ralph Kaminski  
 

Julka Dyoniziak  2bp, Zuzia Grzejdziak 1c 
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Ciągle czytamy…. szczególnie w pandemii 

 

Czyta dla Was  

— Wiktoria Katner 

 

 Chciałabym przedstawić niezwykłą książkę, 

której autorem jest niemiecki leśnik, pasjonat leśnego 

życia Peter Wohlleben. Nosi ona tytuł „Sekretne życie 

drzew”. Dzięki niej możemy otworzyć oczy na świat 
roślin. Pisarz jest bardzo zżyty z naturą, kocha nie 

tylko drzewa, ale i zwierzęta, które opisuje w swoich 

innych utworach.  

Lektura, tak jak sama nazwa wskazuje, opowiada o 
drzewach. Wohlleben opisuje przeróżne aspekty le-

śnego życia. Książka pozwala nam otworzyć się na 

naturę. Zawarte są w niej zdumiewające fakty o życiu 

drzew. Leśnik ukazuje nam ich wzajemne oddziaływa-
nia, momentami czytając tę książkę miałam wrażenie, 

że autor opisuje relacje międzyludzkie. Drzewa potra-

fią się o się wzajemnie uzupełniać, jedno potrzebuje 

do życia drugiego, są w stanie sobie pomagać. Pasjo-
nat przedstawia je jako tajemnicze stworzenia, które 

maja uczucia, potrafią myśleć i komunikować się mię-

dzy sobą. Dopóki nie przeczytałam tej książki, wyda-

wało mi się, że drzewa to zwykle bardzo pożyteczne 
rośliny, lecz teraz zaczęłam inaczej na nie patrzeć. 

Myślę, że po zagłębieniu się w lekturę każdy będzie 

postrzegać je nieco inaczej. Momentami utwór stawał 

się dla mnie jeszcze bardziej tajemniczy i przerażają-
cy, ponieważ nie sądziłam do czego zdolne są drzewa.  

Serdecznie zachęcam każdego do przeczytania tej 

książki. 

Rzeczy, 
jakich je-

steśmy w 

stanie się z 

niej dowie-
dzieć, są co 

najmniej 

niesamowi-

te i całko-
wicie zmie-

niają ludz-

kie spoj-

rzenie na 
las. 

 

Wiktoria 

Katner, 2ap 

Strach ma wielkie oczy 

— atelofobia, czyli kilka 

słów o psychologii 

Pamiętaj! Nigdy nie diagnozuj się sam. Jeśli masz pro-
blemy, powiedz o tym rodzicom  

lub zapisz się do specjalisty!! 

 

 Czym jest atelofobia? Jest to lęk przed niedosko-

nałością; przed byciem niewystarczająco dobrym, nieper-

fekcyjnym. Fobia może przybierać różne postacie np. lęku 

przed wykonywaniem róznych, często prozaicznych 

czynności będąc obserwowanym przez inną osobę (w tym 

lęk przed pisaniem,  czytaniem i jedzeniem w towarzyst-

wie osób trzecich) 

 Co może być przyczyną? Przyczyną mogą być 

zaburzenia osobowości  tzw. klastra C. Osoby z zaburze-

niami osobowości z klastra C mają silne poczucie strachu 

lub niepokoju. Jednakże zaburzenia które mają największy 

wpływ na nasze zachowanie w tym zakresie to typ osobo-

ści zależnej. Osoby zależne nadmiernie oddają innym od-

powiedzialność za różne obszary ich życia. Wiąże się to 

także z obniżoną pewnością siebie lub brakiem odwagi do 

podejmowania własnych decyzji. Bardzo częste jest także 

przedkładanie potrzeb innych nad własne potrzeby. Osoba 

z osobowością zależną boi się opuszczenia przez bliskich. 

Inaczej rzecz biorąc duży wkład w to mają nasi rodzice tj 

jak nas wychowują. Im więcej nas kotrolują, krytykują lub 

zbyt dużo wymagają tym będziemy bardziej wycofani, 

będziemy się starać aby każde nasz działanie miało jak 

najbardziej neutralny efekt aby nie zrazić naszych bliskich 

znajomych etc.  

 Musimy pamiętac o tym, by znać swą wartość 

oraz nigdy się nie załamywać. Przecież każdy z nas jest w 

jakiś sposób wyjątkowy :) 

Tomasz Pabisiak IIap 

Okładka 
książki 
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Zapraszamy  
do korzystania z horoskopu:) 

Sprawdźcie, czy analizy naszej Wróżki są zgodne z prawdą:) 

BARAN - Dzielny, śmiały, impulsywny - energiczny i aktywny. 
Jego żywioł - szybkość, ruch - przedsiębiorczy z niego zuch 
Aktywność swoją unaocznia czynem, 
Entuzjazm jego jest wręcz zaraźliwy. 
BYK - Byk jest konserwatywny, 
Nieco ciężkawy, powolny i sztywny.  
Przewodnia cecha to zastanowienie, 
Jak znaleźć sposób by uchować mienie. 
BLIŹNIĘTA - Wszystko czytał, wszystko wie - czasem dobrze, cza-
sem nie 
Nie do zaprzeczenia fakty, że mu łatwo o kontakty 
Do głębszej myśli braknie mu skupienia, 
nieraz ofiarą pada roztargnienia. 
RAK - Delikatny, obraźliwy - uczuciowy, zbyt wrażliwy 
W życiu Raka brak śmiałości, więc go fantazja nosi po przeszłości 
W szkole ambitny oraz drobiazgowy,  
tak więc uczeń z niego wzorowy. 
LEW -  Lew promienny i zwycięski - pewny siebie, władczy, męski  
Dla otoczenia uprzejmy i grzeczny,  
protekcjonalny, życzliwy, serdeczny  
PANNA - Zawsze każdemu jest pomóc gotowa,  
jej pracowitość bywa przysłowiowa. 
Główne jej cechy: pewność, zaufanie, 
nikogo nie napotka z nią rozczarowanie. 
WAGA - Miła, grzeczna i rozmowna - urokliwa i taktowna,  
muzykalna, ceni sztukę - nieraz bardziej niż naukę.  
Ustępliwa i układna - bystra, sprytna i zaradna 
SKORPION - Na zewnątrz znany z wytrwałości, 
choć niekiedy ma chwile słabości 
Skory do nauk, bystry i krytyczny  
STRZELEC - Strzelec szczególnie jest dynamiczny,  
sentymentalny, żywy i patetyczny. 
Prostolinijny, pełen serdeczności 
duże poczucie ma sprawiedliwości. 
KOZIOROŻEC - Skrytość uczuć i wytrwałość - upór, chłód i wytrzymałość 
Ambicja, opanowanie - ułatwiają im zadanie. 
Jego ambicja stale go pogania, 
spać mu nie dają praca i starania 
WODNIK - Entuzjasta, bystry, żywy - receptywny i ruchliwy, 
ma ambicje naukowe i dążenia wolnościowe. 
Jego reakcja ma charakter żywy,  
bardzo odporny jest na cudze wpływy 

Horoskop opracowała:  
Wróżka Kinga Leszczyńska, IIIa 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do p. Cieślak na Teamsie  
lub na adres mailowy edyta.cieslak@op.pl          Zapraszamy!!!  


