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Zaniedługo przyjdzie nam się pożegnać 
z dziewiątoklasistami. W zeszłym 
tygodniu zaprosiliśmy do rozmowy  paru 
z nich,  a to: Magdę Sikora,Noemi 
Bocek,Basię Tacina, Pawła Zawadę, 
Jurka Turonia, 
Daniela Rusza, 
Michała Niemca, 
Michała Martynka, 
Dawida Boszczyka i 
Daniela Kotasa, by 
opowiedzieli nam o 
swoich planach na 
przyszłość. 

 
Część klasy 9. na wycieczce w Pradze 
 
Jaką szkołę średnią wybrałeś/aś? 
Paweł: Wybrałem gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie, tak samo jak Noemi, Basia, 
Dawid i Jurek. 

Daniel R.: …szkoła przemysłowa w 
Karwinie. 
Michał N.: …w końcu hotelowa w 
Czeskim Cieszynie, ale przez chwilę 
myślałem również o gimnazjum. 

Daniel K. : …szkoła 
zawodowa w Trzyńcu – 
Kanadzie. 
Michal M. : „Střední 
průmyslová škola 
elektrotechnická“ w 
Hawierzowie. 
 

Jak przygotowywałeś/aś się do 
egzaminów wstępnych? 
Noemi : Całe ferie wielkanocne spędziłam 
nad książkami. 
Paweł : Specjalnie się nie 
przygotowywałem, myślę sobie, że 9 lat 
spędzonych w szkole wystarczy. 
Daniel R.:Ja nie zdawałem egzaminów ☺ 
Były trudne? 
Wszyscy odpowiedzieli, że egzamin 
z języków (polskiego czy czeskiego) był 
łatwiejszy od matematyki. 
Dlaczego wybrałeś gimnazjum? 
Jurek : Jest to jedyne polskie 
gimnazjum w RC. 

Krok w przyszłość 
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Noemi : Nie byłam zdecydowana, co 
będę robić w przyszłości, więc jedynym 
rozwiązaniem było gimnazjum 
Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 
Daniel R.:...tokarzem , będę pracował w 
firmie rodzinnej. Kiedyś po tacie 
zdziedzę firmę. 
Paweł:...lekarzem,prawnikiem.. 
Michał M. : ...IT specialist 
Dawid: Chciałbym być prezydentem !!! ☺ 

 
Część klasy 9. jako piraci na festynie szkolnym. 
Czy nowy przedmiot wybór zawodu 
pomógł ci przy wyborze nowej szkoły? 
Michał N. : Był potrzebny do egzaminów, 
ale po egzaminach jest do niczego. 
Reszta odpowiedziała, że jest raczej nie- 
potrzebnym przedmiotem 
Co wpłynęło na taki wybór szkoły? 
Magda : Kocham biologię. 
Daniel R. : Lubię pracować z maszynami!! 
Michał N. : Lubię gotować. 
Dawid : Dlatego, że nie wiem, kim 
chciałbym być, pójdę do gimnazjum i tam 
sobie wybiorę swój przyszły zawód. 
Michał M :Myślę sobie, że komputery to 
przyszłość i....  lubię pracować z 
komputerami (lubię technikę). 
 
 

Oto odpowiedzi naszych dziewiątoklasistów na 
pytanie: Co chciałbyś życzyć do przyszłości 
naszej szkole? 

 

Szkoły, w których nasi koledzy będą się 
kształcili po wakacjach: 
 

 gimnazjum Czeski Cieszyn
gimnazjum matematyczne Bilowec
 szkoła hotelowa Czeski Cieszyn
szkoła rolnicza Czeski Cieszyn
technikum elektro-techniczne Hawierzów
technikum maszynowe Karwina
szkoła zawodowa Trzyniec
szkoła zdrowotna Ostrawa

 

...  nowego 
chomika 

... dobrych 
uczniów i 
nauczycieli 

... lepszych 
obiadów 

... by długo 
trwała i wciąż 
się rozrastała 

...celujących 
ocen dla 
wszystkich 
dzieci 

... wybudowania 
zmodernizowanej 
sali gimnastycznej 
i basenu 
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Od  A do Z……… 
czyli spowiedź Marka Cieślara 

A    auto,które sobie kupię –  Audi TT 
B    boję się –  ciemności 
C    cieszę się, gdy –  nie muszę do 
       szkoły 
D    danie, które lubię – smażony ser 
E    energię czerpię z – azura 
F    film – Władca pierścieni 
G    gram na – nerwach 
H    histerycznie krzyczę,  gdy – widzę 
       pająka 
 I     irytuje mnie – niesprawiedliwość  
J     języki, które znam –  prawie 
       wszystkie ☺       
K    książka – Bolek i Lolek 
L    lody –  waniliowe 
M   mama powtarza mi  – „mosz tu 
      straszny nieporzóndek“ 
N    nieciekawa lekcja– WPL 
O    osoba,którą kocham najbardziej – 
       Martin Harich ☺☺☺          
P    przyjaciel  – moja maskotka 
R    rower mam – żółty 
S    sam w domu– Hurraaaa !!!! 
T    trocha humoru – ☺ 
U   ulubiona lekcja– historia 
W   wikipedia – centrum mojej wiedzy 
X   „X” faktor mam  do – głupich „keców“ 
Y    yeti istnieje? –  chyba tak 
Z    zwierzę,które mam w domu – cały 
      chlew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tym razem przeprowadziliśmy ankietę 
z kolegą z klasy ósmej  - Markiem 
Cieślarem, laureatem konkursu 
angielskiego FOX. 
 

Nie wie mama ani tata 
o czym myśli małolata…. 

… tym razem na temat szkół średnich 
rozmawialiśmy z Romanem Staszkiem,Elizą 
Zalisz,Klaudią Pielesz,Markiem Karlubikiem i 
Izą Zieliną  
1. Ile lat musisz mieć,abyś mógł uczęszczać do 
gimnazjum? 
… osiemnaście 
… trzydzieści pięć 
2. Co to są egzaminy wstępne ? 
… jakaś powtórka z danego przedmiotu 
…sprawdzian  
3. Co robi stewardesa? 
… myje lampy 
…  
4. Gdzie pracuje patolog? 
… w muzeum 
 

…ale heca…  
 
 

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi: 
-Szkoda,że tego nie widziałeś.Jechałem na 

słoniu,a obok mnie dwa lwy….. 
- I co dalej? 

- Musiałem zejść z karuzeli. 
 

Rozmawiają dwie pchły;  
- Gdzie byłaś na wakacjach?  

- Na krecie. 

Przychodzi do lekarza marynarz z 
wytatuowaną na brzuchu mapą świata i mówi: 

- Panie doktorze, boli mnie... 
- Gdzie? 

- O tu, na biegunie północnym! 
 
 

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor 
zwraca się do uczniów: 

- Życzę wam przyjemnych wakacji, zdrowia i 
żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 

- Nawzajem - odpowiada młodzież. 
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                …rusz głową…  
 
1. Każdy uczeń otrzymuje to na półroczu i końcu 
roku.  
2. Akcja ta odbyła się 4 czerwca w Trzyńcu 
3. Obchodzony jest 1 czerwca (Dzień ...). 
4. Kwiat związany z Holandią. 
5. Nazwa 1. miesiąca wakacji. 
6. Wisi na korytarzu,informuje na o tym co zjemy 
na obiedzie. 
7. Każda klasa pokazała tam swój program pt.Na 
plaży. 
 

 
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, napisz na 
kartce wraz z imieniem i klasą,  wrzuć do skrzynki 
zaufania. Może wygrasz słodkie „co nieco“?! 
 
Rozwiązaniem krzyżówki zeszłego numeru 
było hasło : KOMÓRKA. Nadeszło 11 
poprawnych odpowiedzi,spośród których 
wylosowaliśmy 5 zwycięzców: Basia 
Tacina,Tomek Suchý, Bogdan 
Krężelok,Kuba Kolarz i Franek Bruk. 
Zwycięzcom gratulujemy, a resztę zapraszamy 
do rozwiązywania następnych krzyżówek. 
 
 
 

…wiadomość z ostatniej chwili... 
 
 
Zwycięzcami konkursu 
KOMÓRKOBRANIE organizowanego 
przez studentów z gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie zostali uczniowie szkół 
z Orłowej- Lutyni i Ropicy. Ich nagrodą 
była całodniowa wycieczka do wesołego 
miasteczka w Chorzowie. 
 
 

…nudna lekcja…  
…zrób sudoku… 

 
 

 
 

 
 

 
 
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga
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