
Ciężkie plecaki to problem, z którym musimy się mierzyć na co dzień. 

Większość uczniów… (No dobra, teraz jesteśmy w domu i plecaków nie trzeba nosić, 
ale pomysł na artykuł pojawił się dużo wcześniej, więc już go napiszę).  

Większość uczniów codziennie rano wychodzi z domu  
z ciężkim plecakiem. Niczym mitologiczny Syzyf, który musi  
za karę pchać pod górę kamień, a on za każdym razem spada.  
(A tekst może się jeszcze kiedyś przydać, oby jak najszybciej...  
Ja chyba tęsknię za szkołą?! :-O ).  

Jest na to sposób. Przemyślcie, czy wszystkie rzeczy, które  
mamy w plecaku, są nam potrzebne. Warto zajrzeć do środka i zastanowić się, czy poza 
podręcznikami, ćwiczeniami, zeszytami, przyborami szkolnymi nie ma tam „zbędnych 
przedmiotów” – na przykład podręcznika na lekcję, której nie ma dzisiaj w planie, 
lektury, która została już przerobiona lub zabawek. (Proszę sprawdź, czy wyjąłeś z 
plecaka drugie śniadanie spakowane przed kwarantanną. Kanapki na pewno już nie 
będą takie dobre, jak świeże). Są też szkolne szafki, w których możemy trzymać książki 
lub inne rzeczy, które ciążą nam w plecaku.             Nadia Głowacka 

 
 
 
 

 
Szkołę można miło wspominać  
 
Kiedyś, niedawno, ze mną i z moją koleżanką do szkoły przyszedł pies.  
Był to duży owczarek. Nazwałyśmy go Alex. Bawił się z nami i przytulał.  
Dałyśmy mu pić. Niektóre dzieci się go bały, bo głośno szczekał. Wiadomo, że pies szczeka, taka psia natura. Inni rzucili 
się na niego z patykami. Grzecznie, ale stanowczo nakrzyczałyśmy, aby się od psa odczepili. Ale ktoś poszedł naskarżyć… 
Przyszedł woźny i wygonił Alexa, ale on wrócił na następnej przerwie. Psa ponownie wyproszono ze szkoły, ale znowu 
wrócił. Coś się musiało potem stać, bo było słychać pisk i owczarek więcej się nie pojawił. Szukałyśmy, nigdzie go nie 
było. Spóźniłyśmy się przez to nawet na lekcję. Martwiłam się, ponieważ od razu polubiłam Alexa. Mam własnego psa 
w domu, ale sprawa zaginionego leżała mi na sercu. Kilka dni po zaginięciu, gdy siedziałam smutna w szkole, dostałam 
wiadomość od mamy. Było to zdjęcie, na którym znajdował się Alex, a pod nim podpis „Czyja to zguba?”. Ucieszyłam 
się i pokazałam MMS-a koleżance. W tak krótkim czasie udało się dowiedzieć, gdzie jest i do kogo należy. A właściwie, 
dlaczego nie można wpuszczać zwierząt na teren szkoły? Kto to wymyślił?                                        Roksana Krasnowska 
 
 

 
Kiedy zabraknie kredy 
 
Od kiedy pamiętam w szkole siedzi się przed tablicą. „Lekcja”, „data”, „temat” i notatka, to wszystko pojawia się na 
tablicy. Oczywiście, mało kto lubi do niej chodzić („Do tablicy!” – usłyszał niczym wyrok. ). Bywają jednak przydatne, 
na przykład, kiedy zabraknie kredy. Można wtedy się zgłosić i, aby wyręczyć nauczyciela oraz okazać pomoc, pójść do 
pani woźnej. Wychodzi się z lekcji, najlepiej się nie spieszyć. Raz udało mi się w taki sposób uniknąć kartkówki z historii. 
Jak wiemy, w szkole są różne tablice – wspomniane kredowe, interaktywne, połączone z komputerem nauczyciela. 
Pamiętam, że w pierwszej i drugiej klasie pisaliśmy na kredowej, aż w trzeciej pojawiła się multimedialna. Przy tablicach 
elektronicznych używa się dłoni. Według mnie na tablicy interaktywnej piszę się szybciej, przez co jest lepsza. Co 
prawda, trudniej o pretekst do wyjścia, ale czasami może się zdarzyć, że się zablokuje, przez co lekcja jest krótsza.  
Jan Ostrowski 
 
 

   Redakcja: Nadia, Roksana, Jan, Szymon.  
                                              I Ty pisz do gazetki szkolnej! Zapraszamy do współpracy. 
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O gustach się rozmawia.  
Subiektywny ranking wałeckich pizzerii  

 
 
W obecnych czasach, kiedy ma się ochotę na pizzę, to można ją przygotować samemu albo zamówić, bo tak jest 

najłatwiej. Jak wiemy, w Wałczu jest sześć pizzerii, czyli Si, Warka, Bamboo, Soprano, Buongiorno i Gospoda pod Filarami. 
Jadłem pizzę w każdej z nich i we wszystkich włoskie danie smakowało bardzo dobrze. Dla mnie w placku z ciasta 
drożdżowego najbardziej liczy się ser. Pizza bez dobrego sera jest niewarta uwagi. Liczy się także szybka dostawa, żeby 
nie musieć długo czekać głodnym. Uważam, że najlepsza pizzeria w Wałczu to Si. Według mnie pierwsze miejsce za 
bardzo dobry ser, ciasto i sos.  

Oczywiście, każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Poza tym, tak naprawdę, najważniejsze jest – nie skąd 
pizza, tylko z kim ją można spałaszować. Włoski przysmak najczęściej zamawiamy z całą rodzinką podczas weekendu. To 
dobry pomysł na popołudnie w sobotę lub niedzielę, czasami może się zdarzyć inny dzień tygodnia. Pizzę mógłbym jeść 
codziennie, ale to niezdrowe, więc pamiętajcie, że trzeba zachować umiar albo poćwiczyć na deser.          Jan Ostrowski  
 
 

Mam na imię Szymon, od urodzenia zresztą. Imię nadali mi rodzice, jest pochodzenia hebrajskiego,  oznacza 
„Jahwe wysłuchał” i pochodzi z Biblii. Żeńskimi odpowiednikami są Szymona i Ksymena. Imię występuje w innych 

językach, np. angielskim (Simon), nawet chińskim (西蒙). W 2017 roku imię Szymon było 4. pod względem popularności 
wśród nowo narodzonych chłopców. W tym samym roku było w Polsce 198 889 Szymonów. Nie znam ich wszystkich. 
Paru, między innymi moim imiennikiem jest pan od polskiego. Istnieli święci, którzy nosili to imię, poza tym bramkarz 
Liverpoolu (Simon Mignolet).  

Według „Wielkiej Księgi Imion” Szymon jest tajemniczy i posiada niebywałą moc przekonywania innych. Pilnie 
strzeże swojej prywatności i nigdy nie zapomina wyrządzonych mu krzywd. Bywa do tego tak poważny, że nieraz staje 
się nudny, ale się tym nie przejmuje. Nie jest towarzyskim typem, za to doskonale zorganizowanym i cierpliwym. Nie 
ulega wpływom, potrafi być obiektywny oraz poświęcić wszystko dla sprawy, gdy zajdzie taka potrzeba. Cechuje go 
pewność siebie granicząca z fanatyzmem oraz natura pełna sprzeczności. Samorealizuje się tylko w działaniu i to w 
działaniu za każdą cenę. Szanuje tylko tych ludzi, którzy potrafią stawić mu opór. Z zasady nie okazuje uczuć, nawet gdy 
targają nim silne porywy namiętności lub czułości. Szymon imieniny obchodzi najszybciej 5 stycznia. Kolejne 2 lutego i 6 
lutego. Potem radzę śledzić kalendarz.                                                                                                                     Szymon Geppert 
 
PS Pochodzenie i znaczenie imion można wyszukać na stronach: 
www.wikipedia.org 
www.ksiegaimion.com 
 
 

Czy siedzenie na Facebooku to strata czasu?  
 
To zależy. Jeżeli uważasz, że nie jest to strata czasu, masz rację. Jeżeli uważasz odwrotnie, też masz rację.  

             
                                              Roksana Krasnowska  

 
PS Wszystko zależy od przyjętej filozofii. Każdy z nas indywidualnie odpowiada sobie na pytania. Warto czasami 

zastanowić się i posłuchać opinii innych. Według mnie każda czynność, którą wykonuję przewlekle, a która mnie nie 
ubogaca, to marnowanie czasu. Czy Facebook zabiera mój czas? To zależy, co przeglądam. Chętnie przypatruję się, co 
słychać u znajomych, lajkuję fajne fotki. A czemu niby nie? Piękno należy podziwiać i doceniać. Strona służy głównie jako 
źródło informacji. Obserwuję mnóstwo interesujących fanpage'y poświęconych tematom o zdrowiu i zwierzętach. 
Informacje są wyselekcjonowane, więc jest to narzędzie, które pozwala mi na poszerzanie wiedzy. Rozsądne jest też 
używanie Facebooka do dzielenia się przemyśleniami, a jeszcze bardziej zachęcam do pisania do gazetki.   
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