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 Odwiedziny w EC1 

 Opowiadanie pt. Przeznaczenie 

 Wywiad z psycholog szkolną 



Anioły kultury 
Od stycznia 2019 r. grupa uczniów naszej szkoły rozpoczęła  

studia nad kulturą. Filip Szymański, Kacper Szeliga,  

Agata Golemba i Franek Domański biorą udział w ogólnopolskim 

projekcie „Anioły kultury”. W programie uczniowie piszą co  

miesiąc artykuły o otaczającym nas świecie. Już dziś możecie 

przeczytać o proteście Żółtych Kamizelek we Francji.  

Nasze prace zobaczycie na stronie aniolykultury.pl.  

Przeznaczenie  
   Zapach smażonej ryby ze stołówki opanował każdy zakątek 

szkoły - był piątek.  

Przez brudne szyby okna znajdującego się na końcu szaro-

beżowego korytarza przeciskały się promienie porannego słońca.  

Uczniowie czekali na wybicie pierwszego dzwonka, przed drewnia-

nymi drzwiami. Kilku chłopców z klasy gimnazjalnej spostrzegło że, 

na lekcję która właśnie miała się zacząć, została zapowiedziana 

kartkówka z pierwiastków. Oczywiście byli nieprzygotowani. Posta-

nowili więc nic o niej nie mówić, licząc na słabą pamięć nauczyciel-

ki. Trzeba było, jednak przekonać resztę klasy do milczenia. Na 

szczęście wiele osób znalazło się w podobnej sytuacji, więc tłuma-

czenie było zbędne.  

Problem pojawił się z chuderlawym Mareczkiem, ponieważ jak  

powszechnie wiadomo, Mareczek jest przygotowany zawsze,  

a uczciwość ceni ponad wszystko. Jego również udało się  

przekonać, niestety z użyciem symbolicznej groźby.  

Strefa śmiechu 
Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go babka: 
- Do kościoła to dobry kierunek? 
- Dobry – odpowiada student. 
Babka odchodzi, a student do siebie: 
- Kierunek dobry, ale zwrot przeciwny.  

 

Śmiali się, gdy poszedłem na politologię. Mówili, że to bez      
przyszłości, że nie znajdę po tym pracy. Teraz to ja się śmieję, gdy 
nakładam im mniej frytek lub nie dodam sosu. 

 

Było sobie dwóch matematyków - kobieta i mężczyzna.              

Jedzą kolację przy świecach i nagle mężczyzna się pyta: 

- Myślisz o tym samym co ja? 

- Tak… 

- I ile Ci wyszło? 

 

Cytat miesiąca 

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.” 

Mahatma Ghandi  

 

 
 

 



Dzień otwarty w naszej szkole 
12 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyły się dni otwarte.  

Uczniowie szkół podstawowych mogli dowiedzieć się, jak wygląda  

rekrutacja do liceum. Podczas dni otwartych odbyła się też zbiórka 

pieniędzy na spalony kościół w 

Nowosolnej.  

Otwarcie wystawy w EC1 

17 stycznia 2019r. Uczniowie klas VIII i III gimnazjum mieli 
zaszczyt być jednym z pierwszych 
zwiedzających nowo otworzoną  wystawę w centrum 
nauki EC1, nosząca tytuł „Rozwój wiedzy i cywilizacji”. 
 
Przed zwiedzeniem nowej wystawy przewodnik 
oprowadzał nas po muzeum elektrociepłowni. 
Poznawanie tajników działania elektrowni jest proste i przyjemne 
dzięki interaktywnym konsolom. Przy odkrywaniu praw fizyki to-
warzyszyli nam z każdej stron reporterzy różnych gazet.  

Następnie podjęto wspólnie decyzję o usunięciu w zeszytach 

wszystkich zapisów o teście, za pomocą korektora a wolne miejsca 

uzupełnić innymi notatkami. W tym przypadku ponownie trzeba 

było użyć groźby w stosunku do Mareczka.  

Niespodziewanie zabrzmiał siejący strach pierwszy dzwonek. Pani 

Urzędowska wpuściła uczniów do małej sali matematycznej. Cztery 

rzędy ławek zostały zajęte. Niska nauczycielka usiadła przy swoim 

biurku stojącym w lewym rogu pomieszczenia, pod tablicą, obok 

okna. Zaczęto wyjmować książki z plecaków. 

- No nie, chyba zapomniałam wziąć z pokoju nauczycielskiego  

herbaty. Tylko po nią pójdę i zaraz wracam.  

 - Macie być grzeczni bo inaczej źle to się dla was skończy -  

matematyczka mówiąc to położyła swój kalendarzyk na blacie obok 

komputera i wyszła. 

Cała klasa zrobiła wielkie oczy ze zdziwienia, taka okazja mogła się 

już nie powtórzyć. Pierwszy do notesu Pani Urzędowskiej rzucił się 

Hieronim, a zaraz za nim Mariola oraz Adam. Dziewczyny z ostat-

niego rzędu stanęły przy drzwiach gotowe zasygnalizować  

nadchodzące niebezpieczeństwo. Szybko znaleźli bieżącą datę  

z napisem „Klasa 2B – kartkówka z pierwiastków”. 

- Podajcie korektor i długopis. – Powiedział Adam który został  

wybrany do zlikwidowania szkodliwej frazy, z uwagi na jego  

zdolności manualne i zgrabne, długie palce.  

Atmosfera była bardzo gęsta. Każda osoba biorąca udział  

w przekręcie (czyli wszyscy oprócz Mareczka) czuła stres  

i zdenerwowanie. Świadomość ewentualnych konsekwencji wisiała 

nad podopiecznymi Pani Urzędowskiej. Szanse powodzenia zwięk-

szał słaby wzrok nauczycielki.  

- Idzie! - cicho zaalarmowała Ola, stojąca przy framudze drzwi. 

Zwiększające strach i panikę słowo, zostało wypowiedziane  

dokładnie w chwili kiedy Adam zamalowywał ostatnią literkę.  

Wszyscy szybko wrócili na swoje miejsca, niektórzy przeskakując 

przez ławki. Kalendarzyk został zamknięty,  

żeby nie budzić podejrzeń. Nauczycielka matematyki weszła do sali 

patrząc przenikliwym wzrokiem. Brak okularów na długim nosie 

zwiększał prawdopodobieństwo sukcesu.  

 



Przeszła pomiędzy ławkami dochodząc do biurka. Rozpoczęła 

sprawdzanie obecności w dzienniku komputerowym.  

-Chmielewski? 

-Jestem. 

-Dębek? 

-Jestem. 

Matematyczka po kolei wymieniała nazwiska z listy, zwykle słysząc 

tą samą odpowiedź. Kiedy skończyła wyłączyła komputer i otwo-

rzyła notes na bieżącej dacie. Chłopcy i dziewczęta wstrzymali od-

dech. 

- Była na dzisiaj zapowiedziana jakaś praca domowa lub kartków-

ka? –Nauczycielka zadała pytanie i zamknęła kalendarzyk. 

- N…n…nie proszę Pani. – Odpowiedziała osoba siedząca w pierw-

szym rzędzie. 

- Dobrze. Z wami to jednak nigdy nie wiadomo. Mareczku podaj 

zeszyt, ty zawsze masz wszystkie notatki. 

Mareczek przyniósł zeszyt, podchodząc z drugiego rzędu ławek. 

Stanął niepewnie przy tablicy. Pani przejrzała ostatnie zapełnione 

kartki w zeszycie, co spowodowało nadmierne wydzielanie potu  

u niektórych podopiecznych.  

Wracaj do ławki. - Powiedziała Urzędowska oddając Mareczkowi  

zeszyt. - Z powodu skończenia na poprzedniej lekcji ostatniego   

tematu piszemy dzisiaj niezapowiedzianą kartkówkę.  

Wyjmijcie karteczki.  

Całej klasie zrobiło się niedobrze.  

 

 

 

 

 

 

    

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?  

Ciężko nie stresować się przed egzaminem 
 
Są takie trzy sposoby, które można sobie zapamiętać: 
Najprostszym sposobem jest uspokajanie się za pomocą oddechu. 
Często jest tak że jak się stresujemy, to przyspieszamy oddech.  
Na pewno też mieliście podobne doświadczenia. Można powiedzieć, 
że się wtedy niemal dusimy. 
  
Pierwszą zasadą jest więc uspokajanie siebie i kontrola oddechu.  
 
Jeżeli nie potrafimy zapanować nad własnym oddechem, to powin-
niśmy postarać się go spowolnić. Powinno nam wtedy dojść więcej 
krwi do mózgu, Po drugie mózg będzie lepiej dotleniony, co spowo-
duje że powinniśmy być bardziej opanowani. Oczywiście nie jest to 
reguła, każdy może inaczej zareagować. Ale wtedy włącza się psy-
chika: „wszystko jest ok, umiem to” oczywiście kiedy się nauczyli-
śmy. Dlatego też dobrze jest po prostu uczyć się do egzaminu. 
  
Jeżeli już umiemy, to ta wiedza powinna sama nam się przypo-
mnieć w odpowiedniej chwili. 
  
Jako trzeci sposób proponowałam danie sobie spokoju z nauką na 
chwilę przed egzaminem.  
  
Najlepiej dajmy sobie trzy dni przerwy przed egzaminem. Nasz 
mózg musi odpocząć. Regularne przyswajanie wiedzy znacznie 
ułatwi nam podejście do sprawdzianu. - mówi mgr Anna Gertsman, 
psycholog w Zespole Szkół OO. Bernardynów w Łodzi.  
            


