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Drodzy Uczniowie i Nauczyciele! 

Święta tuż, tuż! To czas radości, obdarowywania się prezentami. My również 

chcielibyśmy sprawić Wam mały podarunek i przedstawić pierwszy numer naszej gazetki. 

W tym „eksperymentalnym” wydaniu możecie poczytać o świętym Mikołaju oraz dowiedzieć 

się, co warto podarować bliskim na gwiazdkę. Prezentujemy Wam również pierwszą część 

naszej powieści w odcinkach, opowiadającej o pewnej bardzo specyficznej rodzinie 

wampirów. Wywiad z dyrektorem naszej szkoły, panem Markiem Marcem, oraz 

sprawozdanie ze spotkania z olimpijką, Wiolettą Frankiewicz - to teksty, z którymi warto się 

zapoznać. Uwaga, zwracamy też uwagę na problemy szkolne i opisujemy nasze przeżycia. 

Jakie? – sami zobaczcie!!    

Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych świąt oraz miłej lektury!! 

Szkolni Redaktorzy  
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Ciężka praca się opłaca! 

Sprawozdanie ze spotkania z Wiolettą Frankiewicz 

9 listopada nasza szkołę odwiedziła polska lekkoatletka Wioletta Frankiewicz (ur. 9 

czerwca 1977 r. w Piotrkowie Trybunalskim), biegaczka na długich i średnich dystansach,  

zawodniczka AZS - AWF - Kraków, rekordzistka świata w biegu na nietypowym dystansie 

3000 m z przeszkodami (czas 6:03,36 uzyskany 15 lipca 2006 r.), dwukrotna olimpijka: na 

Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004r.) i w Pekinie (2008 r.). 

   Na samym początku pan Mrowiec, jeden z nauczycieli wychowania fizycznego przedstawił 

nam gościa i wymienił rekordy oraz osiągnięcia pani Wioli. Potem pani Frankiewicz 

podziękowała nam za zaproszenie, przestawiła swojego męża i zaprezentowała nam swoje 

prywatne zdjęcia oraz troszeczkę opowiedziała nam o swoim zawodzie. 

   Następnie nauczyciele, którzy także byli na spotkaniu, zadali kilka pytań, a pani Wiola 

opowiadała ciekawie, pełnymi zdaniami, nie zacinała się i opowiadała całkiem inne rzeczy, 

niż te, które możemy przeczytać w internecie, gazetach czy usłyszeć w telewizji. Nasz gość 

odpowiadał również na pytania zadawane przez nas. Dowiedzieliśmy się trochę o jej 

treningach,  życiu poza domem, o diecie, o krajach, które zwiedziła, o igrzyskach 

olimpijskich, o miasteczku olimpijskim, o jej przyjaciołach - sportowcach, o relacjach między 

innymi z Moniką Pyrek czy Tomaszem Majewskim, o rywalkach oraz o niedalekiej 

przyszłości. 

   Na zakończenie pani Wiola powiedziała nam o swoim kontrakcie z firmą sportową Puma i 

oznajmiła dziewczynom, że jedna, najlepsza uczennica-lekkoatletka zostanie wyposażona w 

ubranie tej firmy. Wkrótce przyszedł czas na rozdanie autografów i zrobienie pamiątkowego 

zdjęcia. Po spotkaniu można było iść na trening, który prowadziła pani Frankiewicz. 

Na koniec pan Mrowiec podziękował pani Wioletcie za przybycie, wręczył jej kwiaty i 

prezent. Ona pożegnała się z nami i spotkanie dobiegło końca. Moim zdaniem pani 

Frankiewicz jest osobą skromną, nie wywyższa się, jest miła i prawdopodobnie zrobiłaby 

karierę w świecie literatury, mogłaby tworzyć opowiadania, książki czy wiersze, ponieważ 

ma duży zasób słów i umie naprawdę pięknie opowiadać. 

 

 

                                                                                                                                        S. B. 
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Wywiad z naszym z dyrektorem  

 

Spotkałyśmy się z dyrektorem w jego gabinecie, w środę, w godzinach porannych. 

Poranek był przyczyną naszego pierwszego pytania: 

 -Czy wypił pan już poranną kawę? 

(śmiech, spojrzenie do kubka z logo szkoły) - Tak…  

-Cieszymy się, bo mamy w planach długą rozmowę!  

- To już każdy w szkole wie, że zaczynam dzień od kawy? 

Po tym krótkim wstępie przeszłyśmy do kolejnych pytań: 

-Jakiego siebie pan pamięta czasów, gdy był pan w mniej więcej naszym wieku? 

-Byłem podobny do was, moje zachowanie nie odbiegało od normy. Byłem energicznym 

dzieckiem, a swoją energię pożytkowałem np. na boisku grając z przyjaciółmi w piłkę nożną. 

Aktywnie działałem w harcerstwie. 

-A pana „największy” wybryk z wieku lat 14? 

-Zdarzyło mi się wybicie szyby w szkole podczas gry w piłkę nożną. Zdarzały się wagary na 

które szliśmy całą klasą np. podczas dnia wiosny, wymienialiśmy się klasami i szkołami.  

-Czy miał pan w szkole jakieś problemy z nauką? I jakie były pańskie ulubione przedmioty?? 

-Uczyłem się dobrze, nie miałem większych problemów ale nie przepadałem za przedmiotami 

ścisłych, takimi jak matematyka lub fizyka, zdecydowanie wolałem chodzić na geografię, 

historię, no i oczywiście na wychowanie fizyczne!  

-Czy w młodości chciał pan zostać nauczycielem? 

 -Nie nie! Nigdy nie marzyłem, że będę nauczycielem, nawet mi to przez myśl nie przeszło. 

Wybrałem studia, które mi się podobały. Później otrzymałem kilka ofert pracy, 

zdecydowałem się na ofertę pracy w szkole. I tak zostałem nauczycielem „wf-u”. Uczyłem w 

szkole wiejskiej, koło Bochni, liczącej mniej więcej stu uczniów, potem przeniosłem się do 

Skawiny i rozpocząłem pracę w skawińskiej „Dwójce”, gdzie po kilku latach zostałem 

wicedyrektorem. Do naszego gimnazjum przeszedłem w 2001 roku. W 2007 roku wziąłem 

udział w konkursie na dyrektora i od 1 stycznia 2008 roku jestem dyrektorem „Jedynki”. 

Moja kadencja kończy się w 2012 roku.  

-Czy bycie dyrektorem jest trudne?? 

 -To trudna praca, przede wszystkim ze względu na wielkość szkoły i żeby nią dobrze 

zarządzać trzeba włożyć w to sporo pracy. Praca dyrektora ma oczywiście plusy i minusy. Są 

dni trudniejsze i łatwiejsze. Nie narzekam i staram się realizować obowiązki najlepiej jak 

potrafię. Czasami gdy jest ciężko przypominają mi się słowa znanej piosenki , w której jeden z 

wersów brzmi: Co ja tutaj robię? 
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-Jakie ma pan marzenia związane ze szkołą?? 

- Mam dwa marzenia. Pierwsze, powtarzające się co roku – abyśmy wspólnie osiągnęli 

wysokie wyniki nauczania potwierdzone na egzaminie i aby świadectwa otrzymywane w 

czerwcu satysfakcjonowały uczniów i rodziców. Drugie – chciałbym, aby nasze gimnazjum 

było pozytywnie oceniane przez nadzór, a przede wszystkim przez środowisko lokalne.  

 

                                                                                         Rozmawiały: Julka, Sylwia i Ola 
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Grudzień – prezentów czas 

Mikołajki obchodzone 6 grudnia, to dzień kiedy ludzie obdarowują się rozmaitymi 

słodyczami i prezentami. Jednak podarunki otrzymujemy też w wigilię, pod choinkę. 

Zwyczaj dawania prezentów kojarzy się nam głównie z grubym, sędziwym staruszkiem 

w czerwonym płaszczu, niosącym wielki wór, którego widok raduje tysiące dzieci i 

dorosłych. 

Historia świętego Mikołaja 

Skąd wziął się święty Mikołaj? Jego pierwotna wersja mogła wyglądać zupełnie inaczej 

niż obecna. Postać świętego Mikołaja wywodzi się z całej serii opowieści, legend i wydarzeń. 

Obecny wizerunek – czerwony płaszcz i czapka z pomponikiem – został opracowany w 1930 

roku na zlecenie koncernu Coca Cola przez amerykańskiego artystę, Freda Mizena, jednak 

pierwsze wizerunki Mikołaja w tym stroju pojawiły się już w latach 20. Ale pierwotnie mógł 

być to mały chłopiec, który postanowił pomagać innym lub biskup, albo bogaty człowiek, 

który rozdał swój majątek biednym… W sumie nie wiadomo tego do końca!  

Kraina świętego Mikołaja jest znana jako Laponia. Ale jest też Mikołaj z Miry, z 

Tolento, z Flue i wielu, wielu innych miast. W Wielkopolsce prezenty roznosi Gwiazdor, u 

nas święty Mikołaj, nawet czasami spotykamy się z Dziadkiem Mrozem. Więc kandydatów, 

którzy zapoczątkowali tradycję wręczania prezentów, nie brakuje. Jednak pewne jest, że 

tradycja zapoczątkowana jako rozdawanie żywności i ubrań biednym ludziom, przetrwała do 

dziś, choć pod nieco inną postacią. Do tej pory, od przynajmniej kilkuset lat, dzieci co roku 

oczekują z radością prezentów, słodyczy, które wręczy im wesoły, gruby staruszek dzwoniący 

srebrnym dzwoneczkiem.   

Prezenty 

Często padają pytania typu "Co mam kupić...?". To dość powszechny problem, 

ponieważ często gęsto prezenty są nietrafione lub odpatrzone od innych. Bo ile razy z rzędu 

można kupować komuś wielkiego, puchatego misia? Oto przykładowa, podręczna lista 

przedmiotów, które mogą się nadać na prezent: 

futerał na komórkę  skarbonka,    ramka na zdjęcie,    ciekawa książka,    perfumy,    

biżuteria,    MP3,    zegarek,    budzik,    gra planszowa lub komputerowa,    piłka do gry,   

karty,   szachy,    wyjątkowy kubek,    pudełko czekoladek,    album na zdjęcia,     kalendarz,    

model do składania... 

Radzę też pomyśleć samodzielnie, w końcu najlepiej znamy swoich bliskich i wiemy, 

co lubią! Prezent nie musi być drogi, wystarczy aby był wyjątkowy. Czasami zdarza się 

wypatrzyć naprawdę niepowtarzalne podarunki! 

 

Życzę wszystkim czytelnikom udanych prezentów :) 

K. M. 
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„Wielki” sprawdzian 

 Dzwonek oznajmił koniec przerwy. Uczniowie brali plecaki i pośpiesznie ustawiali się 

przy wejściach do klas. Niektórzy wybiegali z toalet lub rezygnowali z kupna drugiego 

śniadania w sklepiku szkolnym. Po chwili zadzwonił drugi dzwonek. Ostatni spóźnialscy 

wyłaniali się zza rogów korytarza, by wziąć  plecaki i w ostatnim momencie wpaść dok lasy, 

zanim nauczyciel zamknie drzwi. Bowiem zamknięte drzwi, oznaczały dla tego ucznia 

nieobecność lub spóźnienie na lekcję. Czyli spóźnienie w dzienniku. 

 Nasza klasa stała niespokojnie po drzwiami do sali 24. Mieliśmy dzisiaj pisać 

dwugodzinny sprawdzian z lektury, której prawie nikt nie przeczytał. Z powodu długiej 

nieobecności nauczycielki, kilka dziewczyn zaczęło snuć domysły, że może jest ona chora i 

zaraz „zgarnie” nas pani od monitoringu, byśmy spędzili ten czas na świetlicy, świetnie się 

bawiąc. 

 Minuty wlokły się niemiłosiernie. Po dłuższym czasie zza rogu wypadła nauczycielka, 

niosąc jakieś papiery, dziennik i klucze od sali. Wpuściła nas do środka i usiadła przy biurku, 

szukając czegoś w torbie. Pomaszerowałam na koniec rzędu i usiadłam samotnie za 

koleżankami. Wszyscy ze sobą gaworzyli i wymieniali ostatnie informacje, które zdążyli 

zapamiętać. Wyjęłam kartkę i pióro, po czym zaczęłam przysłuchiwać się dyskusji koleżanek 

z sąsiedniego rzędu. Nauczycielka otworzyła dziennik i odczytała listę obecności. Coś mi się 

przewróciło w żołądku, gdy dowiedziałam się że jeden z naszych kolegów postanowił wziąć 

sobie „wolne”. Osoby z ostatnich ławek próbowały nieudolnie namówić panią na inny termin 

pisania. Ta jednak stanowczo odmówiła, (co było do przewidzenia) , a po chwili poprosiła 

kilka osób o rozdanie kart z poleceniami. Zrobiło się zupełnie cicho. 

 Powoli wyliczałam sobie informacje, które zdążyłam powtórzyć na przerwie. Gdy 

dostałam kartę podpisałam się i przeczytałam polecenia. Było ich dokładnie siedem i były 

trudne. Rozglądnęłam się nerwowo po klasie. Większość w skupieniu odczytywała polecenia. 

Inni szeptali i podglądali do sąsiadów lub pytali półgębkiem, o co chodzi w danym poleceniu.  

 Westchnęłam cicho i zaczęłam pisać. Im dłużej pisałam, tym bardziej zdawałam sobie 

sprawę, ilu rzeczy się nie nauczyłam. Po pewnym czasie zerknęłam na zegarek. Była równ a 

9:00. Miałam jeszcze 10 minut pisania. 5 minut. Jeszcze mniej iiii ... Dzwonek. 

 Odłożyłam długopis i powtarzając pytania wypadłam razem z innymi na korytarz. 

Wszyscy dopytywali się o różne daty, wydarzenia, nazwiska… Kilku desperatów przemyciło 

na korytarz kartki z poleceniami, by kierując się pomocą kolegów, pozaznaczać odpowiedzi. 

Zwłaszcza, że zależało im jednak na ocenie wyższej niż jedynka. 

 Dzwonek oznajmił lekcję dwa razy szybciej niż zwykle. Gdy ponownie zasiedliśmy w 

ławkach, chwyciliśmy długopisy i kontynuowaliśmy pisanie. Dawało się wyczuć nerwowy 

nastrój. W końcu jednak nadeszła ta „przełomowa” chwila i pojedynczy uczniowie zaczęli 

oddawać sprawdziany. Odetchnęłam z ulgą, gdy postawiłam ostatnia kropkę. Oddałam kartki 

i czekałam na koniec lekcji. Pięć minut przed końcem nasz kolega, „wpadł” ze ściąganiem – 

ściągę miał schowaną pod ławką. Ten to miał pecha… Wreszcie wybiegliśmy z klasy 

wraz z dzwonkiem, ciesząc się swobodą po ukończonym sprawdzianie.                           K. M. 
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PROLOG 

Czy zastanawialiście się, jak to jest być wampirem? Na pewno wyobrażacie je sobie 

jako silne i wszechmogące istoty. Co byście jednak zrobili, gdybyście urodzili się w naprawdę 

ważnej, zamożnej i siejącej postrach rodzinie, z której wywodzą się najpotężniejsze wampiry 

świata, jako ciapowate i bądźmy szczerzy, słabe wampirzątka? 

Właśnie taki wampir i jego brat są bohaterami tej opowieści.  

Dawno temu, ciemną nocą urodziły się bliźnięta. Chłopcy mieli być następcami 

potężnej pary, jednak ten tytuł i honor owej rodziny, jak się potem okaże, zostanie poddany 

ciężkiej próbie. O tym jednak za mniej więcej 200 lat  

~*~ 

Młode wampiry dorastały w troskliwej i przyjaznej dla nich atmosferze, często, jak to 

dzieci, wygłupiały się i psociły, jednak wszyscy przymykali na to oko z uwagi na ich status.  

Jednak w dzień gdy po raz pierwszy wyruszyły na łowy, pokazały swoje prawdziwe oblicze. 

-Mamo, przypomnij mi, dlaczego akurat w takim miejscu szukamy człowieka?? - dopytywał 

się starszy o dziesięć minut brat. 

-Ależ skąd Alex, przecież już za parę kroków będzie jakaś wioska!  - odparła Rosalie, matka 

chłopców. 

-Jasne, pomińmy fakt, że jesteśmy na środku jakiegoś bagna , a w promieniu piętnastu 

kilometrów nie ma ani żywej duszy - szepnął Luke do brata. 

-Taa… 

-Cicho chłopcy!- uspokoił ich Vlad, ojciec wampirków. 

-No, ale tato przyznaj, że się zgubiliśmy!- zażądał Alex. 

-I, że macie orientację w terenie jak papierowy samolocik! – dodał Luke. 

-Nie i nie - odparli razem rodzice. 

-A co wam szkodzi powiedzieć prawdę???- dociekali chłopcy. 

-O kurczaki!! Chyba nadepnąłem na ślimaka. O fuuj!!- krzyknął Luke. 

-Oł blee!! Nie informuj mnie o takich nowinach!!- odparł Alex. 

-Taak jasne, nie informuj… jak mam nie informować, kiedy to jest OBRZYDLIWE!?  

-To przynajmniej rób to ciszej.  

-Usz ty! Focham się na ciebie!- i tak rozmowa naszej rodzinki, ku uciesze rodziców, dobiegła 

końca. Po około trzech godzinach marszu w błocie zdeptaniu przez Luka jeszcze pięciu 

ślimaków (biedne ślimaczki) i zaplątaniu się Rozalie w sieć pająka nasza wesoła gromadka 

dotarła do upragnionej wioski… 

-Nareszcie jedzonko! - krzyknął Vlad…   
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O uśmiech proszę  

 

Dziesięć przykazań ucznia:  

1. Nie gryź ołówków - lasów coraz mniej. 

2. Nie kuj na blachę - pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 10% swojego mózgu. 

3. Nie zgrzytaj zębami - twój dentysta ma jeszcze innych pacjentów. 

4. Nie bój się rozdawania klasówek - módl się, żeby twoja zaginęła. 

5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciółce, byle nie za mocno.  

6. Nie bój się nauczycieli - to też ludzie (chyba). 

7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec świata, to  dopiero początek. 

8. Przerwa to krótkie światło, ciesz się, byle nie za głośno.  

9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji - zostaw trochę na później. 

10. Nie ucz się tyle - raz się żyje! 

 

~*~ 

 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

~*~ 

 

- Czym różni się uczeń dobry od złego?? 

- Złego leją rodzice, dobrego koledzy! 

 

~*~ 

-Przeczytałeś Trylogię Sienkiewicza? 

-To trzeba było przeczytać? 

-Tak na dzisiaj. 

-Kurczę a ja przepisałem… 

~*~ 

 

Hokus-pokus, czary-mary. Lek na szkołę to wagary! 
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Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

-Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy. 

A jeden z uczniów odpowiada: 

-Mnie też, ale ja się leczę. 

~*~ 

 

-Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika „niedziela”? 

-Wakacje, proszę pani!   

~*~ 

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:  

-Gdzie jest Kuba? 

Na to Michał 

-Kuba leży w domu, ma grypę.  
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BANANOWE POTYCZKI, 

czyli o szkolnych zagrożeniach słów kilka  

Jest godzina 8:25 typowego, roboczego dnia. Znajduję się na ulicy Witosa w Skawinie , 

przed Gimnazjum nr 1. Mijam bramę i wchodząc na brukowany dziedziniec, automatycznie 

zwalniam. Biorę głęboki wdech i otwieram drzwi do szkoły. 

Jeszcze pięć minut do dzwonka. Słyszę rozmowy, wybuchy śmiechów, krzyki i 

monotonne stukanie obcasów. Schodzę głównymi schodami w dół i hałas narasta. Pani 

szatniarka podchodzi, rozmowy milkną. Powoli, wkłada klucz do zamka, który ustępuje  z 

głośnym zgrzytnięciem. Woźna prędko odchodzi na bok. Start! Uczniowie rzucają się do 

boksu. Ja poczekam, choć raz wykażę się zdrowym rozsądkiem. W gimnazjum trzeba 

uważać, a najwięcej uwagi należy poświęcić innym. Osoby trzecie są po prostu 

nieprzewidywalne. Mijam więc korytarze z zadarta głową, szerokim łukiem omijając drzwi. 

Nie znam dnia, ani godziny, kiedy ktoś otworzy je gwałtownym kopniakiem.  

Lekcje mijają mi powoli i monotonnie. Każda jest podobna do poprzedniej. Tak bardzo, 

że po pięciu godzinach jestem znużona i zmęczona. Kolejną lekcję przerywa przeraźliwy 

dzwonek na przerwę. Wychodząc z klasy, dla własnego bezpieczeństwa odsuwam się pod 

ścianę. W samą porę, gdyż zza rogu wybiega grupa rozpędzonych trzecioklasistów, tratując 

wszystko po drodze. Pędzą, nie patrząc na innych. Panuje tu znana zasada - kto pierwszy ten 

lepszy.  

- Jedzenie ! Amu, amu! – tylko takie krzyki słychać na całym korytarzu. Przypominają one, 

że trwa przerwa obiadowa. Kolejka szybko osiąga długość kilku metrów.                                                                           

– Jeść! Jeść! Jeść! Jeść! – skanduje zgodnie tłum.  

Mogłoby się zdawać, że pod naporem wrzasków otwierają się drzwi do szkolnej 

stołówki. Od razu wyczuwam kłopoty. Uczniowie wynoszą z obiadu BANANY. To dla mnie, 

jak i dla innych straszne zagrożenie. W gimnazjum nie powinny być wydawane żadne owoce. 

Banan to bardzo groźna broń, zajmuje trzecie miejsce w spisie uzbrojenia gimnazjalistów. Od 

razu po nożyczkach i zapalniczce, a przed pomarańczą i papierkiem. Siadam na ziemi, muszę 

się uczyć, takie życie. Nie zaznam jednak spokoju, dobrze o tym wiem. Słyszę pisk, 

odwracam się w stronę mojej koleżanki. Na jej czarnej, dotąd nieskazitelnie czystej bluzce , 

znajduje się rozmiażdżony kawałek banana. Drugi fragment owocu oblepia jej brązowe 

włosy. Pomagam go zdjąć. Nagle coś żółtego przelatuje mi przed nosem. Z pla śnięciem 

skórka banana ląduje na moich ciemnych jeansach. Strzepuję ją i wstaję.                              

- Któremu się nudzi ? – krzyczę w stronę roześmianej grupki gimnazjalistów uzbrojonych w 

banany. Nie słyszę odpowiedzi. Kopię skórkę w stronę kosza, jak najdalej od siebie. Nagle 

słyszę przeraźliwy dźwięk dzwonka, szybko mija. Czasem zastanawiam się, czy aby 

nauczyciele nie używają skomplikowanej broni do manipulowania czasem. Skracają nam 

przerwę, a wydłużają lekcję. To straszna myśl. Narzucam torbę na plecy i idę w stronę 

schodów. Jestem prawie na drugim piętrze, ale nadal daleko od sali. Nagle znienacka rusza na 

mnie ławka dosiadana przez rozwrzeszczanego chłopaka. Odskakuję w bok, cudem unikając 

kolizji, z której nie wyszłabym bez szwanku. Ławka zjeżdża ze schodów, podskakując na 

stopniach. Chłopak głośno krzyczy : Wio!. Pani wychodzi na półpiętro, w momencie  kiedy 
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ławka z głośnym hukiem zatrzymuje się na ścianie. Jeździec opuszcza dosiadany przed chwilą 

sprzęt i ucieka. Tłum klaszcze, gwiżdże. Bohater znika w labiryncie ciemnych korytarzy. 

Odwracam się, szybko ruszam w stronę sali. Wchodzę i nawet nie próbuję tłumaczyć swojego 

spóźnienia. Strata czasu, nauczyciel i tak mi nie uwierzy. Siadam, zapisuję temat. Zaczynam 

się bać, że będę pytana. Moje zdenerwowanie rośnie. Już nie mogę się doczekać spokojnej (?) 

przerwy.  

A Wy, co myślicie na temat zagrożeń szkolnych? Czy podobnie jak ja zwróciliście 

uwagę na problem porzuconych owoców w czasie przerw obiadowych i pędzących na oślep 

przez korytarz szkolny kolegów? Może zauważyliście jakiś inny problem? Wielu uczniów – a 

raczej ich ubrania – cierpi z powodu licznych zetknięć z bananami, kiwi, mandarynkami itp. 

A gdyby tak zastanowić się nad wprowadzeniem zakazu wynoszenia owoców ze szkolnej 

stołówki i zjadaniem ich w środku? Czekamy na Wasze opinie! 

 

N. K. 

 

 

 

 

 

 

 


