
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze:  rozmowy o modzie, covid-19, sporcie, 

pierwszych wrażeniach, o wszystkim, co Was 

interesuje 

  



 

 

 

 

Zaczęło się na dobre. Dzwonki, lekcje, klasówki i prace 

domowe… Choć może to pierwszy raz, gdy                                

z utęsknieniem wracaliśmy do szkoły. Cieszymy się 

możliwością spotkania kolegów i koleżanek, 

ponarzekania na trudy nauki i snucia wspólnych 

weekendowych planów. Dopóki możemy jesteśmy                  

w szkole. Niech nasza gazetka umili Wam ten ciekawy              

i nietypowy rok szkolny. Życzymy miłej lektury.  



O sporcie rozmawiamy                      

 z Kacprem  z klasy 2a  

 

Dziękuję, że znalazłeś czas na przeprowadzenie krótkiego wywiadu.  

Czy interesujesz się sportem? 

 Tak, na bieżąco śledzę informacje z tym związane. 

 

Jaki sport uprawiasz najczęściej? 

Najczęściej gram w piłkę nożną. 

  

 

Co skłoniło Cię do uprawiania akurat tej dyscypliny? 

 Myślę że moi koledzy oraz to, że piłka nożna jest bardzo popularna. Bardzo 

często wychodziliśmy na boisko by pograć w piłkę i miło spędzić czas. 

 

Czy przygotowujesz się do wysiłku fizycznego? 

 Tak zawsze. Uważam że przed każdym wysiłkiem fizycznym powinna być 

zrobiona rozgrzewka. Dzięki niej byłem bardziej sprawny, co przekładało się na 

efektywną pracę mięśni oraz uniknąłem wielu kontuzji. 

 

Byłeś kiedyś na stadionie na meczu? 

 Jasne że byłem. I to nieraz. 

 

  



Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas meczu? 

 Duma, że mogę znaleźć się na tym meczu i zamiast siedzieć przed telewizorem 

mogę obejrzeć go na żywo. Szczęście, jak ktoś z drużyny której kibicuję,  trafi 

gola oraz zdenerwowanie , gdy przeciwna drużyna strzeli gola naszym. 

Kibicujesz jakieś szczególnej drużynie? 

 Jestem z Białegostoku, więc kibicuję Jagiellonii. 

 

Czy doświadczyłeś jakiegokolwiek urazu, kontuzji podczas uprawiania sportu? 

Pamiętam, że grając w szkole na lekcji w-fu kolega podstawił mi nogę, podczas 

gdy ja zmierzałem do jego bramki. Jeżeli dobrze pamiętam nie skończyło się to 

aż tak źle, bo upadłem na ręce, natomiast moja lewa noga niestety nie miała 

takiego szczęścia i uderzyłem palcem u lewej nogi w podłoże. Miałem wtedy złe 

buty do gry, które nie uratowały mojej nogi. Do dzisiaj mam duży ślad na lewym 

palcu u stopy, który schodzi mi już około pół roku. 

  

Na jaki sport kładzie nacisk twoja szkoła? 

  Na szczęście na piłkę nożną. Na razie organizowane są wewnętrzne mecze 

między klasowe. To oczywiście jest dla mnie na duży plus, ponieważ piłka nożna 

idzie mi najlepiej. 

 

Czy uważasz, że ćwiczenia ruchowe są potrzebne w życiu każdego człowieka? 

 Ćwiczenia fizyczne uważam, że są bardzo   ważne w naszym życiu. Ćwicząc 

pobudzamy nasz organizm, co daje nam mnóstwo zalet np. lepszą budowę ciała 

i siłę fizyczną. 

 

   Dziękuję za rozmowę 

  



Moda w dzisiejszych czasach 

jest zróżnicowana, powstają 

nowe style, takie jak e-girl 

czy soft-girl. Chciałabym w 

tym wywiadzie porozmawiać 

o kupowaniu ubrań w tzw. 

second handach. Możemy 

znaleźć tam ciekawe ubrania 

za niską cenę. Wspieramy w 

ten sposób ekologię, dzięki 

temu ubrania dostają nowe 

życie, zamiast znaleźć się na 

śmietniku. Zamiast kupować tony nowych rzeczy, napędzając tylko coraz 

bardziej produkcję, robimy coś dobrego dla naszej planety, zapobiegając jej 

nadmiernemu zaśmieceniu. 

Rozmowa z Patrycją z klasy 2f  

- Jaki styl preferujesz ? 

- Inspiruję się wieloma stylami, nie mam konkretnego. Czerpię inspirację z 

Instagrama. 

- Co sądzisz o kupowaniu w lumpeksach? 

- Jestem totalnie za, nie marnujemy materiału, który nadmiernie się produkuje 

oraz oszczędzamy pieniądze. 

- Czy sama kupujesz w lumpeksach ? 

-  Tak, dosyć często. 

- Jaka jest twoja ulubiona część ubioru ? 

- Definitywnie spodnie, lubię chodzić w dresach. 

- Myślisz, że trzeba wydać dużo pieniędzy, aby dobrze wyglądać ? 

- Oczywiście, że nie. Trzeba tylko wszystko tak skomponować,  żeby do siebie 

pasowało. 



- Co z garderoby nosisz najrzadziej ? 

- Najrzadziej noszę szpilki, ponieważ jestem wysoka.  

  

Rozmowa z Martyną z 2e 

- Jaki styl ubierania preferujesz ? 

- Mam różny styl ubierania, raz lubię się ubrać elegancko raz luźno. 

- Co sądzisz o kupowaniu w lumpeksach ? 

- Jest to fajne, lecz nigdy nie mogę nic sobie znaleźć.   

- Czego nie lubisz nosić? 

- Nie lubię chodzić w spódniczkach i dzwonach. 

 

Wywiad z Adą z 1bn 

- Co sądzisz o kupowaniu w second handach ? 

- Moim zdaniem jest to dobra opcja, ponieważ możemy znaleźć tam super 

rzeczy, które są tanie. 

- Jaka jest twoja ulubiona część ubioru? 

- Buty 

- Myślisz, że trzeba wydać dużo pieniędzy żeby dobrze wyglądać ? 

- Nie, ponieważ możemy kupować np. w lumpeksach.  

- Co nosisz najrzadziej ? 

- Chyba koszule. 

 

Dziękuję za rozmowę  

 



                                                                     

 

Oskar1bN: super atmosfera, 

społeczność szkolna jest bardzo fajna 

Emilka1eN: jak na razie mi się 

podoba, tylko trudno mi powiedzieć, 

bo to dopiero początek 

Aninim1: bardzo mili ludzie, super atmosfera 

Anonim2: jak na razie wszystko wydaje się super, zobaczymy z czasem 

Anonim3: bardzo mi się podoba, jestem zadowolony/a z wyboru 

 

 

 

 

 

 

Oskar: Ludzi, strzelnicę, luźny plan lekcji 

Emilka: Jak na razie nie wiem, bo to dopiero początek 

Aninim1: towarzyską i miłą atmosferę 

Anonim2: możliwość wyrażania siebie na terenie szkoły  

Anonim3: atmosferę i muzykę w radiowęźle 



 

 

 

 

Oskar: Nie jestem pewien, czy znajdę teraz taką rzecz, wszystko mi się podoba 

Emilka: ciężko mi się przyzwyczaić do rozmiaru szkoły, bo poprzednia była wielka, nie znam też ludzi, 

więc ciężko powiedzieć 

Anonim1: nie ma takiej rzeczy 

Anonim2: Kończenie w późniejszych godzinach niż 15.00 jest ciężkie, bo już nie potrafię skupić się na 

zajęciach  

Anonim3: Niektórzy nauczyciele zapominają, że ich przedmiot nie jest jedynym, poza tym wszystko 

jest super 

 

Oskar: Bardzo pozytywne, bo już po pierwszych lekcjach widać, że przekażą dobrze wiedzę i nie 

skrzywdzą ocenami 

Emilka: Jak na razie wszyscy w porządku, wyrozumiali  

Anonim1: Wydaje mi się, że większość dobrze przygotuje nas do matury 

Anonim2: Jak na razie bardzo dobre, jednak są wyjątki 

Anonim3: Jedni lepsi, drudzy słabsi, ale do matury dobrze przygotują 

 

Dziękujemy za rozmowę  

  



 

1. Jaka formę ̨nauki wybrałbyś ́w obecnym  czasie pandemii, gdybyś ́miał  na to wpływ?  

2. Co możesz zrobić,́ jak się ̨zachowywać,́ aby zmniejszyć ́ryzyko zakażenia korona wirusem siebie i 

innych? 

3. W jaki sposób pandemia wpłynęła na Twoje dotychczasowe życie? 

 

Julka 2AN 

1. Preferuję naukę ̨stacjonarną, ponieważ ̇jest o wiele prościej. Nauka przez Internet sprawiała 

każdemu wiele problemów oraz nie odzwierciedlała prawdziwej wiedzy. Chodząc do szkoły czuję się ̨

lepiej, ponieważ ̇przebywam wśród ludzi, co jest dla mnie bardzo ważne.  

2. Aby zmniejszyć ́ryzyko zakażeń́ staram się ̨dezynfekować ́dłonie po wejściu do szkoły oraz każdej 

klasy. Zakładam również ̇maseczkę ̨na korytarzu szkolnym oraz w dużych tłumach ludzi. Staram się 

zachowywać ́minimum dwa metry odstępu oraz gdy kaszlę lub kicham staram się nie używać ́rąk, a 

łokcia.  

3. Pandemia źle wpłynęła na moje zżycie. Podczas kwarantanny gdy nie mogłam spotykać ́się ze 

znajomymi czułam się bardzo źle. Każdy z nas potrzebuje kontaktu z ludźmi.  

Iza 2AN 

1 W obecnym czasie pandemii wybrałabym formę ̨nauki tradycyjnej, ponieważ ̇ważne są kontakty z 

rówieśnikami, a także nauczanie w klasie daje lepsze rezultaty.  

2 Aby zmniejszyć ́ryzyko zakażeniem korona wirusem należy używać ́maseczek w miejscach 

publicznych w takich jak kina czy sklepy. Utrzymywać ́dystans społeczny oraz częste mycie rak.  



3 Pandemia w moim życiu nie zmieniła nic. 

Karolina 2AN 

1. W obecnym czasie pandemii wybrałabym formę ̨nauki zdalnej. Wydaje mi się,̨ ze jest to 

bezpieczniejsza forma nauki. W szkole są ̨obostrzenia, jednak wiadomo ze łatwo się ̨zarazić ́i jest to 

niebezpieczne.  

2. Aby zmniejszyć ́ryzyko zakażenia korona wirusem trzeba dezynfekować ́ręce, nosić ́maskę,̨ 

ograniczyć ́kontakt z osobami, zachować ́odległość.́ 

3. Pandemia wpłynęła dobrze na moje życie. Mogłam przemyśleć ́wiele spraw i zaczaić ́doceniać ́

drobne rzeczy. 

Gabrysia 2AN 

1. Wolałabym uczyć ́się ̨w szkole normalnie, spotykać ́się ̨z kolegami i nauczycielami. Trudno jest się 

uczyć ́zdalnie.  

2. Trzeba często myć ręce, nosić ́maseczkę ̨w miejscach gdzie jest dużo ludzi i dbać ́o siebie.  

3. Wpłynęła w ten sposób, że teraz trudniej jest pójść ́z kolegami do kina, noszenie maseczek jest 

niewygodne. Mam świadomość ́ze trzeba bardziej uważać.́ 

  



 Cytaty motywacyjne 

 „ Człowiek, który pyta jest głupi tylko przez chwilę. Potem staje się mądrzejszy od tych, 

którzy nie mieli odwagi zapytać” 

„ Życie jest jak podróż, pełne zakrętów, pagórków i nieznanych dróg, ale to właśnie one 

nadają mu sens. My powinniśmy cieszyć się tym, że pomimo wszystko jedziemy                           

do przodu” 

„Nidy nie przestawaj wierzyć w marzenia, to nic złego, że pragniesz czegoś więcej” 

„ Nie możemy czekać aż skończą się nasze problemy. Życie nie będzie nagle prostsze. 

Dlatego musimy cieszyć się każdym dniem i sprawić aby był tym najpiękniejszym” 

„ Nie bój się popełniać błędów, one świadczą o tym, że nie stoisz w miejscu” 

„ Mamy przed sobą kolejne 24 godziny, 1440 minuty i 86400 sekund. Wykorzystajmy je tak 

aby było co wspominać” 

„ Czasami trzeba usiąść w bezpiecznym miejscu, nie zmartwiać się, nie zastanawiać                        

co               by było gdyby, nie układać scenariuszy na przyszłość. Po prostu zamknąć oczy                  

i głęboko oddychać” 

 

 

 

 

 

„ Jedno jest pewne. Codziennie rano musimy wstać z łóżka i zobaczyć, czym jeszcze świat 

jest w stanie nas zaskoczyć  i ile dać” 

„ Nie bój się iść drogą której nie znasz, być może dzięki niej staniesz się człowiekiem, 

którym zawsze chciałeś być” 

„ Jeżeli coś Cię przerasta, zatrzymaj się na chwilę, odpocznij i pomyśl czy za kilka lat będzie 

to miało jakiekolwiek znacznie. Wstań i idź dalej, bo czekają na Ciebie lepsze dni” 

  



Wyznania Ucznia VLO: Łukasz K.- uczeń klasy 2a 

 

- Łukasz jak czujesz się̨ w szkole w czasie pandemii? 

 

- Nie będę ukrywać, bardzo dobrze po tak długiej rozłące od znajomych; dobrze w końcu 

znowu tu być, ale nie jest tak, jak kiedyś; to na pewno. 

 

- Jaki wpływ na ciebie mają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu szkoły? 

 

- Bardzo duży, przez pierwsze dni szkoły nie mogłem się przyzwyczaić, że każda klasa ma 

wyznaczony korytarz którym może wejść do szkoły, noszenie maseczek też potrafi być 

uciążliwe, ale po kilku tygodniach staje się to rutyną, do której każdy musi przywyknąć  

 

- Jaka jest twoja opinia na temat nauczania zdalnego, uważasz, że nauczanie stacjonarne jest 

lepsze czy gorsze? 

- Nie możemy powiedzieć, że jakiś typ nauczania jest gorszy lub lepszy. Moim zdaniem 

nauczanie powinno być produktywne, a nie było, takie na zajęciach zdalnych, nie mogłem się 

zmotywować by uczestniczyć w lekcjach, uważam po czasie to za czas zmarnowany. 

-Czy uważasz, ze nauczanie zdalne jest powodem, dla którego nauczyciele narzucili tak 

”zabójcze” tempo przerabiania podstawy programowej? 

- Nie mogę się z tobą nie zgodzić, widać od pierwszych dni, że nauczyciele narzucają tempo 

pracy, próbując wypełniać swoje obowiązki i iść do przodu z materiałem, ale jednocześnie 

próbują nadrabiać stracony czas na zajęciach online. 

 

- Nie uważasz jednak, że nauczyciele tak postępujący są w mniejszości? 

- Wielu moich znajomych opowiadało mi, jak to jedna z nauczycielek, nie zwracając uwagi 

na zaległości klasy, nie tylko idzie do przodu z materiałem, ale jeszcze stara rozliczyć się po 

pół roku przerwy od zdalnego nauczania z materiału, który był w podstawie programowej 

pierwszej klasy. Takie postępowanie osobiście najmniej podoba mi się w tej szkole. 

- Rozumem, powiedz mi w takim razie, co najbardziej podoba ci się w naszej szkole? 

 

- Dosyć ciężkie pytanie, ale jest wiele zalet: na pewno organizowane aktywności 

dodatkowych, ale też i ludzkie podejście mojego wychowawcy, do spraw szkolnych kiedy 

potrzebuję pomocy. 

 

- Dziękuje za twój czas, chciałbyś może na koniec pozdrowić kogoś z klasy lub szkoły? 

 

- Tak, oczywiście, skoro jest taka możliwość chciałbym pozdrowić osobę, która umila mi jak 

tylko może pobyt w tej placówce edukacyjnej, skromną spokojną lekko wstydliwą szarą 

myszkę Hanię. Dziękuje ze umilasz mi każdą przerwę swoją obecnością. 
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