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Wybory na gospodarza szkoły 

Samorząd szkolny 

(uczniowski) to inaczej 

zrzeszenie (grupa) uczniów 

danej szkoły, która ma za 

zadanie brać czynny udział w 

życiu szkoły. Z grona 

uczniowskiego trzy osoby 

mają dodatkowe zadania. 

Gospodarz lub 

przewodniczący (odgrywa on 

najważniejszą rolę ze 

wszystkich) ustala składki na 

jakieś cele, planuje i 

organizuje imprezy szkolne 

itp.. Ma swojego zastępcę, 

który pełni tę funkcję gdy on 

jest nieobecny lub pomaga 

mu w decyzjach i ich 

realizacji. Skarbnik zajmuje 

się niczym innym jak zarządzaniem budżetem samorządu, który dochody czerpie głównie ze 

składek uczniów. 

Dobra, koniec  "Wikipedii" w moim wykonaniu. Najważniejsze pytanie to:  

Jak wybrać naszych reprezentantów? 

      Każdy kandydat musi przedstawić swój program, co by wprowadził, zmienił w naszej 



szkole, np.: więcej imprez, konkursów, muzyka na przerwach itp. Pamiętajmy, że musimy 

wybierać rozsądnie, bo później może okazać się, że ta osoba w ogóle nie nadaje się na to 

stanowisko. Nie powinniśmy kierować się tylko i wyłącznie sympatią do danego kandydata, 

ale również tym, czy dana osoba jest w stanie sprawnie, energicznie i z pasją wykonywać 

powierzone jej obowiązki. Przecież nie każdy jest typem lidera, ma odpowiednio mocny 

charakter do zarządzania, czy wystarczająco dużo samodyscypliny, aby podołać wszystkim 

zadaniom. Niewłaściwa osoba zamiast polepszyć życie w szkole, może proces ten odwrócić o 

180 stopni. Ponadto przewodniczący powinien być stanowczy i konsekwentny w tym co robi. 

Jego brak zdecydowania i uleganie innym może czasami doprowadzić do konfliktów między 

nami, uczniami.  

Oliwia Łęgowska 
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Skróty, które wkradły się w nasz język 

 
Od momentu, 

kiedy w naszych 

szkołach pojawił się 

język angielski, a w 

telewizji zaczęły 

dominować filmy 

angielskojęzyczne, coraz 

częściej pojedyncze jego 

słówka zaczęły 

przenikać do naszej 

potocznej mowy. Nawet 

osoby, które nie lubią 

uczyć się „angola”, 

używają słowa OK. Jest 

ono słyszalne już także 

w wypowiedziach ludzi 

dużo od nas starszych.  

W XXI wieku 

jesteśmy tak mocno 

„torpedowani” tym 

językiem, że chcąc nie 

chcąc, zastępujemy nim 

pojedyncze słowa 

polskie, bądź 

uzupełniamy polskie 

słownictwo, tak jak jest 

to w przypadku 

chociażby słowa weekend.  

Oczywiście młodzi ludzie, chcąc jeszcze dodatkowo uprościć sobie życie zaczęli 

tworzyć skróty angielskich słów, aby było prościej, szybciej i wygodniej. Dużą rolę w 

tworzeniu tych uproszczeń odegrało także pisanie smsów, czy mailów. Obecnie w dobie 

Facebooka, nikomu z nas nie chce się zapisywać długich i trudnych wyrazów po angielsku, 

więc stosujemy ich skróty. Większość z nas je rozumie i nie musi ich sobie nawet rozwijać. 

Wkrótce pewnie będziemy mówić już skrótami. Niestety gorzej jest kiedy używamy tych 

uproszczeń, pisząc do osób starszych od nas, niekoniecznie starych. Ostatnio wysyłając 

wiadomość na czacie, użyłam podstawowego przecież skrótu XD, który dla odbiorcy był po 

prostu niezrozumiały. Wtedy dotarło do mnie, że przecież świat idzie tak szybko do przodu, 

że nie każdy musi czuć potrzebę skupienia swojej uwagi akurat na uczeniu się skrótów.  

To co dla nas jest oczywiste, czego tak naprawdę nawet się nie uczyliśmy, dla innych 

może być utrudnieniem i niepotrzebnym zaśmiecaniem polskiego języka. Prawda jest jednak 

taka, że nawet gdybyśmy chcieli ograniczać tę liczbę skrótów w naszych wiadomościach, to i 

tak tego procesu nie da się zatrzymać. Po prostu nasz język i sposób pisania powoli ewoluuje. 

Dla tych którzy niekoniecznie opanowali jeszcze wszystkie skróty poniżej zamieszczam 

ściągę 

 

Zacznijmy od tych, które chyba każdy zna: 

 

Pls - please - proszę  



Sis - Sister - co oznacza siostra  

Bf - boyfriend - chłopak  

Gf - girlfriend - dziewczyna  

Ur - your - twój 

& - and - i na przykład home & you  

U - you - ty  

Idk - I don't know - nie wiem  

 

Przejdźmy do skrótów, których ludzie w Polsce używają trochę rzadziej: 

 

Plp - people - ludzie  

Jk - just kidding - żartuję  

Hbd - happy birthday - wszystkiego najlepszego  

IC - I see - widzę  

Ily - i love you - kocham Cię  

Nvm - never mind - nie ważne  

Imo - on my opiniom - w mojej opinii  

Atw - at the weekend - podczas weekendu 

Nn - nothing new - nic nowego  

Mc - merry christmas - wesołych świąt  

Nsn - never say never - nigdy nie mów nigdy  

 

     Mam nadzieję, że przez przeczytanie tego artykułu, nauczyliście się czegoś nowego. Może 

niektórych skrótów będziecie używać? Ja osobiście używam tylko paru  angielskich w swoich 

sms'ach. 

 
Małgosia Boniecka  

 



Owoce których warto skosztować 

Dlaczego owoce są tak bardzo ważne dla naszej diety? 
 

Każdy z nas od 

maleńkości wpajane ma, że 

owoce to samo zdrowie. Jednak 

większość z nas ich unika, bądź 

lubi tylko kilka wybranych 

przez siebie. To błąd! Dużą 

radością jest przecież 

poznawanie nieznanych dotąd 

przez nas smaków.  

Codzienna dieta wpływa 

na samopoczucie i jakość 

funkcjonowania naszego 

organizmu, jak również na 

zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o jej zbilansowanie każdego dnia. Prawidłowe 

żywienie powinno być przede wszystkim różnorodne i bogate w substancje odżywcze takie 

jak witaminy, mikro i makroelementy, antyoksydanty i błonnik. Podstawę diety powinny 

stanowić więc warzywa i owoce, których każda porcja dostarcza organizmowi wspomnianych 

bioaktywnych związków.  

Dla przykładu - źródłem 

witaminy C są nie tylko cytryny, 

grejfruty czy pomarańcze, ale również 

takie polskie owoce jak: porzeczki, 

truskawki, czy maliny. Pamiętajmy, iż 

najbardziej cenne są owoce świeże, te 

pasteryzowane  w postaci soku 

pokrywają o 50-60% dziennego 

zapotrzebowania na witaminy mniej. 

Witamina C jest dla naszego organizmu 

bardzo ważna. Przede wszystkim 

wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, który szczególnie ważny jest 

w okresie jesiennym i zimowym.  

Innym, bardzo ciekawym i chyba lubianym przez wszystkich, owocem jest borówka 

amerykańska. Pomimo, że jej nazwa sugeruje pochodzenie z innego kontynentu, to należy 

pamiętać, że Polska jest jej największym producentem w Europie (razem z Hiszpanią), a 

szóstym na świecie. W 2019 roku w Polsce jej uprawy rozciągały się na obszarze 5,5 tysiąca 

hektarów. Duża część tych jagód wysyłana jest z Polski na eksport, ale i tak w naszym kraju 

stają się one coraz bardziej popularne. Mają najwięcej antyoksydantów wśród wszystkich 

owoców i warzyw. Borówka pomaga zapobiegać chorobom nowotworowym, układu 

krążenia, reguluje pracę mózgu i układu nerwowego. To witaminowa bomba.  



Najbardziej 

popularnym owocem w 

Polsce jest jednak jabłko. 

Według Jana Długosza 

uprawa jabłoni w Polsce 

sięga już XII wieku. Znamy 

więc je już około 900 lat. 

Cenimy je zarówno za 

walory smakowe jak i 

zdrowotne. Zawierają one 

dużo witaminy C oraz 

pektyn, które oczyszczają 

organizm z toksyn.  

Jabłka są uznawane za jedne z najzdrowszych owoców. 

Innym owocem, które bardzo lubię, jest kiwi. Jest ono zdecydowanie mniej popularne od 

jabłka, nie ma też tak bogatej historii w Polsce, ale również, podobnie jak jego poprzednicy,  

zawiera dużo witamin, składników mineralnych oraz oksydantów, zwalczających wolne 

rodniki tlenowe. Owoce te polecane są m.in. na wzmocnienie odporności, czy dietę 

odchudzającą.  

Banany to też popularny 

owoc w Polsce. Ze względu 

na to, że są sycące i słodkie, 

doskonale pasują jako 

przekąska po lekcjach w-f. 

Zawierają: potas, 

wzmacniają układ 

krwionośny, ułatwiają 

zasypianie oraz wzmacniają 

pamięć. 

 

    Nie będę tutaj opisywała 

wszystkich owoców, 

ponieważ są ich tysiące, a może i więcej. Zachęcam jednak do ich jedzenia każdego dnia. 

Możecie wybierać spośród wielu gatunków, w  zależności od sezonu i upodobań. Obecnie w 

sklepach mamy ich coraz większy wybór. Niektóre są bardzo popularne (jabłko, banan, 

pomarańcza) inne mniej (miechunka, liczi, granat). Ponadto ich ceny w ostatnich latach 

spadają, co pozwala nam kosztować ich, bez większego uszczerbku w domowym budżecie. 

Pamiętajcie, że warto wybierać owoce z upraw ekologicznych są one pozbawione pestycydów 

i sztucznych nawozów. Najlepiej kiedy sami je wyhodujemy, bo wiemy co jemy. Jeżeli ktoś 

nie lubi owoców w najprostszej postaci, może pokroić je na mniejsze kawałki i zrobić sobie 

sałatkę. To dopiero jest pyszne śniadanie i jakie zdrowe. I nie będziemy mieć po nim 

wyrzutów sumienia, że znowu o siebie nie dbamy. 

Marta Gryza 

  



Dzień Chłopaka 

Jest to święto, 

które obchodzimy w 

Polsce stosunkowo od 

niedawna. Pojawiło się  

wraz z upadkiem 

komunizmu i napływem 

„kultury zachodu”.  W 

Polsce  obchodzone 30 

września, ale ze 

względu na fakt, że nie 

jest to święto oficjalne i 

nie funkcjonuje w 

kalendarzu 

międzynarodowym, w 

zależności od kraju 

przypada w różnych 

terminach. Maltańczycy 

obchodzą je 7 lutego, Hindusi i Meksykanie 19 listopada, natomiast Rosjanie Ukraińcy i 

Białorusini 23 lutego. 

Jest to dzień, o 

którego pochodzeniu 

nie mamy zbyt  wielu 

szczegółów. 

Najprawdopodobniej 

obchody 

zapoczątkowano na 

wyspach Trynidad i 

Tobago, tam też 19 

listopada 1999 r. po 

raz pierwszy 

obchodzono to święto. 

Wiadomo też, że jest 

to bardziej 

młodzieżowa wersja 

Dnia Mężczyzny. 

Ponieważ święto jest stosunkowo nowe, nie wytworzyło się wokół niego wiele 

tradycji. Obchodzą je głównie nastolatkowie  wręczając sobie drobne upominki  i składając 

życzenia Najczęściej dawanymi podarunkami są: koszulki, skarpetki czy kubki ze śmiesznymi 

nadrukami.  

Dagmara Górecka i Zuzanna Lewandowska 



1 WRZEŚNIA 

Powrót do szkoły, taki sam, a jednak inny. 
 

Pomimo, że każdego roku do szkoły wracamy wraz z rozpoczęciem się września, 

to nasze tegoroczne odczucia się inne. Po raz pierwszy udzieliła się nam tęsknota za 

szkołą. Ja również cieszyłam się z powrotu do szkoły i to bardzo. Muszę przyznać, że 

chyba po raz pierwszy od kiedy zaczęłam być uczennicą.  

Może nie stęskniliśmy się za codziennymi obowiązkami, związanymi z uczęszczaniem 

na zajęcia, czyli odrabianiem lekcji, sprawdzianami, uczeniem się, nocnymi pobudkami 

(godzina 7.00 to przecież jeszcze noc), ale przede wszystkim za koleżeństwem z mojej klasy. 

Myślę, że nie ma takiej 

osoby, która nie 

tęskniłaby za wspólnie 

spędzanymi przerwami i 

wygłupami na nich, za 

śmiechem w gronie 

towarzystwa, ploteczkami 

z psiapsiółkami i tym 

charakterystycznym dla 

szkoły gwarem na 

korytarzach. Muszę także 

przyznać, że nawet części 

nauczycieli zaczęło mi 

brakować. Rzeczywiście kwarantanna musiała mocno odbić się na mojej psychice (żartuję, 

tak naprawdę nauczycieli też trochę lubię).  



Wystarczyło kilka miesięcy izolacji, abyśmy zaczęli doceniać to, co wcześniej było 

dla nas codziennością. Ktoś mógłby powiedzieć, że zajęcia prowadzone zdalnie były krótsze, 

a nauczyciele mniej zadawali w ramach zadań domowych i że można było przychodzić na nie 

w pidżamie, ale co to za lekcje, na których nie można było pożartować, czy poza wzrokiem 

nauczyciela pisać liścików. Legalne plotkowanie na FB to nie to samo. Nie można też 

porównywać rozmów na forach internetowych, z tymi twarzą w twarz na szkolnych 

korytarzach. Tam przecież nie można było zazwyczaj widzieć uśmiechu koleżanek, po prostu 

nie czuło się tej bliskości rozmówców. Mogę nawet nosić podczas przerw, w autobusie i w 

szatni te maseczki na twarzy, żeby tylko móc wyjść na boisko i w promieniach słoneczka 

pobyć z rówieśnikami. Mogę nawet myć ręce dużo częściej niż zazwyczaj, żeby tylko móc 

razem z koleżankami zjeść śniadanie. Oczywiście pewnie jeszcze nieraz rodzice usłyszą z 

moich ust narzekania, że muszę iść do szkoły i to tak wcześnie, ale to marudzenie będzie już 

trochę słabsze. Żeby tylko dało się jeszcze przekonać nauczycieli, aby niczego od nas nie 

wymagali, a życie byłoby piękne (pomarzyć przecież można). 

Ten rok szkolny z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci, nic nie jest takie jak 

wcześniej, ale najważniejsze, że wszyscy wróciliśmy zdrowi i pełni radości.  

Pamiętajmy jednak, żeby stosować się do ustanowionych zasad przebywania w szkole. 

Przestrzegając wytycznych dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale i to aby naszym bliskim 

nic się nie stało. 

Julia Michalska  

 

 


