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Sprawozdanie z otrzęsin 
  pierwszoklasistów 2014 
 
    Dnia 17 października na holu głównym w naszym gimnazjum odbyły się 

otrzęsiny pierwszoklasistów. Uroczystość była zorganizowana przez klasę II a 

i panią Małgorzatę Szliter. Tematem przewodnim imprezy były czasy 

starożytne.  

 Zarówno uczniowie, jak  i wychowawcy klas pierwszych, ubrali się w 

stroje antyczne i przenieśliśmy się na Olimp. Otrzęsiny polegały na szeregu 

konkurencji, które były bardzo zabawne, ale też wyjątkowo emocjonujące. 

Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Rysowaliśmy, śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy, 

odgadywaliśmy zagadki, a wszystko w starożytnej konwencji. 

  Później zostały podliczone punkty za każde zadanie. Miejsce pierwsze 

zajęła klasa I e, miejsce drugie- I c, trzecie- I b. 

 Na koniec pierwszoklasiści złożyli trochę dowcipną, trochę poważną 

przysięgę, aby godnie reprezentować szkołę. Za zaangażowanie w zabawę 

każda klasa dostała cukierki i czekoladki. 

******************************************************************** 

           Książka na weekend 
Nasza szkoła bierze udział w akcji promującej czytanie książek. Gimnazjaliści czytają 
fragmenty naprawdę ciekawych utworów, pisanych specjalnie dla młodych czytelników. 
Każdą pozycję można wypożyczyć w wypożyczalni                                                              
dla dorosłych  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.                                                  
Swoje koleżanki i kolegów możecie usłyszeć i zobaczyć                                                       
na portalu MediaGroup z zakładce „Książka na weekend”.                                            
Zapraszamy! 



TO I OWO 
 

„BAWARSKA RODZINA” 

  

Spotkałem się ostatnio z pasjonatami BMW. Zarazili mnie swoją pasją, więc natchnęło mnie 

to do napisania o tej marce, jak i o fanach. Właściciele „bawarek” dzielą się na trzy grupy, 

pierwsza - pasjonaci, druga - miejscy wieśniacy, trzecia - ludzie, którzy traktują to auto tylko 

jako zwykły samochód. Fani i właściciele BMW to jedna wielka rodzina, mógłbym 

powiedzieć, że to taka nasza religia. Czas spędzony przy samochodzie w towarzystwie 

znajomych podzielających tę pasję, to nigdy nie jest czas stracony, a wręcz przeciwnie.  

Jedziemy na jakieś lotnisko, ewentualnie jakieś pole i ścigamy się, śmiejemy. Wielu ludzi 

tuninguje swoje samochody, co w przypadku BMW jest trudne, ponieważ trzeba mieć 

naprawdę dobry gust, aby zrobić to dobrze. Denerwują mnie mylne stereotypy co do bawarek, 

na przykład, że często się psuje, dużo pali, części są drogie. Zazwyczaj takie plotki puszczają 

posiadacze Hond, którzy toczą z BMW odwieczną wojnę lub ludzie, których najzwyczajniej 

na „bawarkę” nie stać. Tak więc lepiej na puste słowa nie zwracać uwagi i przy wyborze 

samochodu kierować się swoimi własnymi przemyśleniami i potwierdzonymi opiniami, a nie 

plotkami i stereotypami. Na zakończenie chciałbym pozdrowić wszystkich fanów BMW, 

trzymajcie się „bawarek” dalej, bo to najlepsze samochody na świecie.     

                                                                                                         Artur Borowicki 

  

  
 

 

 Jak zarobić pieniądze? 

  
   Moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wiele propozycji pracy dla młodzieży. 

Jest to przykre, ale niestety taka jest prawda. 

   Ostatnio zauważyłam, że moje koleżanki poszukują pracy, ale chcą pogodzić i pracę i 

szkołę. Niestety nie znalazły nigdzie propozycji, która spełniałaby ich założenia. Po długich 

poszukiwaniach dziewczyny pomyślały, że mogłyby sprzedawać gazety. Poszły do pewnego 

pana, który skierował je do odpowiedniej osoby, która się tym zajmuje. Godziny, w których 

miały sprzedawać gazety, nie pasowały im, ponieważ po gazety trzeba było przychodzić o 

6.00 w piątki i od razu trzeba było je sprzedawać, a więc opuścić szkołę. 

   Potwierdzając moją tezę, uważam, że dla młodzieży nie ma pracy, a jak już jest, to nie 

można jej pogodzić ze szkołą. Moim zdaniem starsi ludzie widzą to inaczej, myślą, że 

młodzież może iść do szkoły, a po szkole do pracy, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że 

trzeba się jeszcze uczyć i mieć trochę czasu dla siebie. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                         Natalia Keńska 

  

 

 



 „Opiniotwórczość mediów” 
   Coraz częściej podejmuje się temat opiniotwórczości mediów.      Trzeba przyznać, że 

media w dzisiejszych czasach mają wielki wpływ ma nasze życie. 

   Wszyscy mamy do nich swobodny dostęp. W najróżniejszej formie dopływają do nas setki 

informacji. Ludziom weszło w nawyk codzienne czytanie gazety, oglądanie telewizji, 

przeglądanie informacji w internecie czy słuchanie radia. Całkiem nieświadomie kształtujemy 

swój charakter, opinie przez media. W całkiem sprytny sposób manipulują one nami. Przecież 

każdy słyszał w reklamach, że to właśnie ten produkt odmieni nasze życie. Nawet nie 

zdajemy sobie sprawy, że niektóre kanały telewizyjne faworyzują czy popierają np. niektóre 

partie polityczne. Media mają rożne funkcje, np. rozrywkową, ale coraz częściej zdarza się, że 

to media pokazują nam, co powinniśmy ich zdaniem oglądać czy słuchać. Ograniczają 

jednocześnie dostęp do obiektywnych wiadomości o świecie. Nawet, gdy nie lubimy danej 

piosenki, gdy ciągle słyszymy ją w radiu, nie możemy pozbyć się jej z głowy. 

   Podsumowując, można powiedzieć, że media bardzo wpływają na naszą opinię, dlatego 

powinniśmy kształtować nasze krytyczne spojrzenie i starać się mądrze korzystać z mediów. 

                                                                                                                                Sylwia 

Żołnowska 

  

  

Ciekawostki o Japonii: 
- Narodowym sportem jest sumo. 

- Motto kraju : „Pokój i Postęp". 

- Istnieją 4 rożne style pisania: romaji, kanji, hiragana, katakana. 

- W japońskich domach nie ma centralnego ogrzewania. Gdy spada temperatura poniżej zera, 

ludzie ogrzewają się różnymi elektrycznymi urządzeniami  grzewczymi, np. Kotatsu, które 

umieszcza się na środku pomieszczenia, pod stołem i przykrywa się je kocami. 

- Rynek Tsukiji w Tokio jest największym na świecie rybnym targiem. 

- Japońskie jedzenie jest uważane za najbardziej pożywne i zdrowe na świecie. 

- „Zielone" światło drogowe na odcień niebieski. 

- Stopa bezrobocia w Japonii jest mniejsza niż 4%. 

- Japończycy lepią bałwany z dwóch dużych kul. 

- W Japonii obowiązuje lewostronny ruch samochodowy. 

- Rok szkolny zaczyna się w kwietniu. 

- W wielu toaletach jest podgrzewana deska klozetowa, 

   z funkcją mycia i suszenia. 

- Japończycy nie mówią „dziękuję" kasjerom 

   w supermarketach. 

- Niektórzy rolnicy specjalizują się w hodowli  

  kwadratowych arbuzów. 

- Wiele młodych dziewczyn zakłada szpilki 

 o kilka numerów za duże. 

              

                           Wiktoria Fyczok 

 

           



           Gry, pieniądze i my    
    
 W ciągu ostatniej dekady gry video zyskały dużą popularność, 
szczególnie wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Dla dużej grupy 
społeczeństwa gry stały się źródłem codziennej rozrywki, a nawet 
zarobku. 
               Dzisiejsze umiejętności programistyczne pozwalają na 
stworzenie, zaawansowanych programów, które przy dobrej reklamie 
potrafią zarobić ogromne sumy. Znaczna część osób kupuje produkt w 
dniu premiery, nie znając faktycznej jakości produktu, darząc zaufaniem 
wielkich wydawców, tj. Electronic Arts, Ubisoft, Rockstar, Blizazard, 
Konami, Actirision itd. 
               W sieci wciąż powiększa się liczba osób nagrywających rozgrywki 
, recenzje lub odczucia odnośnie danej produkcji. Dzięki systemowi 
partnerstwa YouTube, za każde wyświetlenie materiału otrzymuje się 
określoną kwotę. Ilość zarobionych pieniędzy dla zwykłego użytkownika 
jest niewiadoma, ale wiadomo , że w Polsce są osoby , które tylko dzięki 
tworzeniu krótkich filmów utrzymują poziom życia na dość wysokim 
poziomie. 

                Gdy ceny gier, programów, muzyki wzrastają, coraz więcej osób pobiera nielegalnie dany produkt. 
Deweloperzy wiedząc, że ich oprogramowanie zostanie nielegalnie powielone, podnoszą ceny jeszcze bardziej. 
Wielokrotnie próbowano zwalczać to, jednak każda okazja , dokument lub ustawa kończyła się niepowodzeniem , 
ponieważ ludzie nie chcą być śledzeni w internecie. 
                 Rynek gier jest olbrzymi i jest pełen zalet i wad. Na dzień dzisiejszy niewiadomo jak to będzie wyglądało 
za 10-20 lat. Miejmy nadzieję , że się da utrzymać bezpieczeństwo w większym stopniu niż dzisiaj. 
 

  W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się wirtualnie platformy z grami typu Steam i Origin. Lecz z 
czym się to wiąże? 
              Założę się , że niejeden z nas-graczy, spędził przynajmniej kilka godzin,   szukając promocji na świetną grę 
normalnie kosztującą 120zł , po to , by kupić ją za cenę 60zł i ulokować ją na ,,bezpiecznym" koncie na Steam'ie.  
Bezpiecznym , dopóki ktoś nie złamie naszego hasła i wykradnie nie tylko naszą kolekcję , ale też nasze dane 
personalne. W takim wypadku pozostaje liczyć na pomoc właściciela platformy  albo na to , że złodziej odda nasze 
konto. Alternatywą  kupowania „digitalek” jest przejście się , np. do pobliskiego Neonetu. Kupując pudełkowe 
wersje gry na typowych nośnikach , mamy większą szansę na zachowanie bezpieczeństwa  i oczywiście możemy 
też powiększyć swoją reprezentacyjną kolekcję , którą chętnie pochwalimy się kolegom. Jednak kupując w ten 
sposób, musimy liczyć się z pełną ceną gry, co w ostatnich zestawienia sprzedaży gier stawia tradycyjne pudełka 
na niskich pozycjach. 
               Dla prawdziwych graczy to nie cena uosabia grę, lecz jej wykonywanie. Kto z nas może się pochwalić 
trzystoma grami na Steam’ie? 

Szymon Słomkowski 

 
   W dzisiejszych czasach większość osób woli siedzieć przed komputerem, zamiast wyjść na świeże powietrze z 
przyjaciółmi czy z kolegami. Ale  przez to wcale nie tracą znajomości, bo ludzie łączą się przez program „Skype".  
                 Z własnych doświadczeń wiem , że komputer może pochłaniać bardzo dużo czasu. Kiedy miałem dużo 
wolnego czasu w wakacje, grałem całymi dniami i nocami, nie zważając na to, jaka jest pogoda. Badania dowodzą, 
że prawie każdy młody człowiek zna świat internetu , ale starsze pokolenie nie radzi sobie z cyberprzestrzenią, bo 
inaczej się wychowali. Niektórzy ludzie zarabiają na graniu w gry, czasami mają grupkę przyjaciół, która startuje w 
zawodach, na których wygrywają miliony. Inni nagrywają  filmiki na „YouTube".  Ci, którzy nagrywają , mówią: 
,,Ten świat jest we mnie i dzięki niemu żyję". 
                Według mnie internet jest niesamowitym miejscem , ale trzeba mieć trzeźwy umysł, aby zbyt się nie 
wciągnąć, by zbyt mocno nie odciąć się od prawdziwego świata. 

 



Anoreksja   i  bulimia 

Anoreksja 

Anoreksja nazywana jest również jadłowstrętem psychicznym. Wśród osób 
chorujących na nią 95% to kobiety. Osoby cierpiące na tę chorobę postrzegają siebie jako 
zbyt grubych i dążą do utraty wagi, co próbują osiągnąć poprzez skrajne ograniczenie 
ilości przyjmowanych pokarmów i ich wartości kalorycznej, wycieńczające i wielogodzinne 
ćwiczenia fizyczne, a także używanie środków przeczyszczających. Na tej podstawie można 
wyróżnić dwa typy osób: powstrzymujący się i przeczyszczający się. Obu towarzyszy silny 
lęk przed przytyciem (mimo niedowagi). Widoczna jest także duża zależność samooceny 
od wagi i odmowa utrzymywania masy ciała na poziomie przynajmniej minimalnej wagi 
dla określonego wieku lub wzrostu. 

Należy jednak pamiętać, że anoreksja nie jest związana jedynie z niską wagą, 
charakteryzuje ją cały zestaw objawów. Może się tak zdarzyć, że osoby posiadające wagę 
w normie również cierpią na tę chorobę i odwrotnie – nie każda osoba, która niewiele 
waży, choruje na anoreksję. 

Anoreksja to bardzo poważna choroba, która wywołuje wiele szkód                             
w organizmie: 

 obniżenie ciśnienia krwi 

 obniżenie temperatury ciała 

 nieregularna praca serca 

 anemia 

 opóźnienie wzrostu kości 

 u kobiet zatrzymanie miesiączkowania. 

W skrajnych przypadkach anoreksja może prowadzić                
do śmierci. 

Bulimia 

Bulimia nazywana jest inaczej żarłocznością psychiczną. Jest ona również częstsza u 
kobiet. U osób cierpiących na tę chorobę występują epizody niekontrolowanego 
spożywania bardzo dużych ilości pokarmu, którym towarzyszy poczucie nieumiejętności 
zapanowania nad tym, co będzie się jadło i w jakiej ilości. Po nich pojawia się poczucie 
winy i zachowania, które mają zapobiec przybraniu na wadze – wymioty, stosowanie 
środków przeczyszczających, głodówki, intensywne ćwiczenia fizyczne. Epizody obżarstwa 
i następujące po nich zachowania pojawiają się u tych osób co najmniej dwa razy w 
tygodniu. Z czasem przekształcają się w nawyk i mogą zajmować nawet kilka godzin 
dziennie. U chorych, tak jak i w przypadku chorych na anoreksję, waga i kształt ciała 
pozostają w ścisłym związku z samooceną. Jednak w tym przypadku zwykle nie 
odnotowuje się niepokojącej niedowagi, a waga często pozostaje w przedziale normy. 



 

Bulimia, a szczególnie wymioty, które są jej nieodłączną częścią, wywołuje wiele 
bardzo poważnych szkód w organizmie: 

 próchnica zębów 

 utrata płynów organicznych 

 zachwianie równowagi elektrolitów regulujących pracę serca 

 uszkodzenia serca 

 u kobiet zaburzenia cyklu miesiączkowego 

W skrajnych przypadkach bulimia, tak jak i omawiana wcześniej anoreksja, może 
prowadzić do śmierci. 

  Anoreksja i bulimia bardzo często współwystępują z depresją i zaburzeniami 
lękowymi, jednakże badacze nie są zgodni, czy problemy emocjonalne są przyczyną czy 
skutkiem zaburzeń odżywiania. 

Leczenie zaburzeń odżywiania  jest bardzo trudne, ponieważ chorzy często nie chcą 
poddawać się terapii. Problem odmowy leczenia dotyczy zarówno anoreksji jak i bulimii. 
W przypadku tego pierwszego zaburzenia, osoby chore postrzegają anoreksję jako 
osiągnięcie kontroli nad sobą. Dlatego też najtrudniejszym etapem jest dostrzeżenie faktu, 
iż jest się chorym i podjęcie decyzji o leczeniu. Bywa i tak, że osoby cierpiące na anoreksję 
są w stanie krytycznym, wymagającym natychmiastowej hospitalizacji – nawet wbrew 
woli pacjenta. Jest to konieczne, jednakże ogranicza niezależność, więc może powodować 
nasilenie choroby i próby oszukiwania personelu szpitalnego. 

Leczenie bulimii najczęściej oparte jest na technikach polegających na pracy nad 
zmianą sposobów myślenia i wynikających z nich zachowań. Pacjenci uczą się 
rozpoznawać czynniki wywołujące epizody obżarstwa, kontrolować ilość spożywanych 
produktów, wprowadzać stopniowo „zakazane produkty” – te, których spożywanie 
wywołuje lęk, zmieniać sposób postrzegania ciała i wagi oraz modyfikować sposób 
myślenia np.: dotyczące jedzenia. W przypadku leczenia anoreksji skuteczność tych 
technik jest mniejsza. 

Udowodniono, że promocja wychudzonych modelek w mediach negatywnie 
wpływa na postrzeganie swojego ciała przez  nastolatki, ale nawet przez kilkuletnie 
dziewczynki. Ważne jest, by akceptować siebie i starać się utrzymywać wagę w rozsądnych 
granicach z pomocą regularnego wysiłku fizycznego i zdrowej diety. Wszelkie zaburzenia 
należy konsultować z lekarzem lub psychologiem. Bądźmy też uważni i obserwujmy 
naszych bliskich i przyjaciół, aby nikomu z naszego otoczenia nigdy nie przydarzyły się te 
straszne choroby.  

                    
                                                   Artykuł przygotowała Marysia Doroszczak 

 
 



Wywiad z panią Bożeną Żuryło 
 
 Czy od zawsze uczyła Pani wychowania fizycznego? 
 Przez pierwsze dziesięć lat pracowałam z małymi dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a od trzynastu lat jestem nauczycielem 
wychowania fizycznego. 

 Czy lubi Pani tańczyć? 
 Uwielbiam. Jestem tanecznym długodystansowcem. 
 Jaki gatunek tańca lubi Pani najbardziej? 
 Najlepiej czuję się w rytmach latynoamerykańskich. Ten rodzaj ruchu 

najbardziej mi odpowiada. 
 Jaki sport uprawia Pani najchętniej? 
 W szkolnych czasach była to gimnastyka i lekka atletyka. Teraz narciarstwo 

i pływanie, a jeśli chodzi o gry zespołowe, to oczywiście siatkówka. 
 Gdzie najczęściej jeździ Pani na nartach? 
 Najczęściej są to nasze polskie góry. Czasami Słowacja. Przedostatni sezon 

narciarski spędziłam na naszych warmińsko- mazurskich stokach. Tam też 
przytrafił mi się wypadek, który skończył się operacją kolana. 

 Czym wypełnia sobie Pani wolny czas? 
 Jestem dość niespokojnym duchem, więc ciągle wynajduję sobie nowe 

zajęcia. Zdolności manualne pozwalają mi na zajmowanie się szyciem, 
dzierganiem na szydełku i drutach, a ostatnio bawiłam się też w tworzenie 
biżuterii z lnianych nici, sznurka i różnorodnych kamieni. 

 Czyli biżuteria, którą Pani nosi, jest Pani robotą? 
 Wisiorek, który mam na sobie jest zrobiony przeze mnie, kolczyki już nie. 

Minione wakacje, a zwłaszcza soboty i niedziele spędziłam na targach        
i jarmarkach rękodzieła. Tam prezentowałam i sprzedawałam swoje prace. 

 Jak oprócz tego spędza Pani wakacje? 
 Po operacji nie mogłam zbytnio poszaleć i większość czasu spędziłam           

w domu. Z reguły jednak staram się wyjeżdżać. Najefektywniej 
wypoczywam poza miejscem zamieszkania. Lubię podróżować. Cel nie jest 
aż tak istotny. Dobrze, gdy w pobliżu jest woda, bo uwielbiam pływać. 

 Czy lubi Pani robić makijaż? 
 Nie lubię. Szkoda mi na to czasu. Kiedyś malowałam się delikatnie każdego 

dnia. Teraz robię to sporadycznie. 
 A dlaczego nie toleruje Pani, gdy nastolatki się malują? 
 Nigdy nie twierdziłam, że tego nie toleruję. Delikatny, nierzucający się    

w oczy makijaż podkreśla urodę. Nastolatki mają tak młodą rozwijającą 
się cerę i trudno jest dobrać do niej odpowiedni kosmetyk. 
Eksperymentowanie często kończy się niepowodzeniem i problemami      
ze skórą. Niestety dobre produkty kosmetyczne są dosyć drogie                  
i dziewczęta bardzo często używają tańszych, które wcześniej czy później 
„masakrują” skórę twarzy. 

 Jaki jest Pani ulubiony film i dlaczego? 
 Mam sporo ulubionych. Najbardziej lubię te, które mnie odprężają, czyli 



komedie, zdecydowanie. Dobry kryminał lub sensacja też nie umknie 
mojej uwadze. Lubię też filmy historyczne, np. Trylogię Sienkiewicza.     
To filmy, które oglądałam wielokrotnie i gdy są emitowane po raz kolejny 
przez telewizję, to oczywiście nie mogę się oprzeć. 

 A jakby miała Pani podać jeden tytuł? 
 Trudno wybrać ten jedyny z tak wielu gatunków, ale skoro muszę, to jest 

to chyba „Ostatni samuraj”. To film, który „wyciąga” ze mnie wszystkie 
emocje i mimo że znam już doskonale fabułę, to kolejny raz oglądam go   
z takim samym zaangażowaniem. 

 Na jakie „kategorie” podzieliłaby Pani uczniów na zajęciach W-Fu? 
 Na... kombinujące leniuszki i pracusie. W obu kategoriach znajdziemy 

uczniów sportowo utalentowanych i nieutalentowanych. Nie każdy musi 
być sportowcem. Można nie lubić WF, ale trzeba się starać i angażować,    
a wszystko zostanie docenione. Nie należy mówić „nie umiem”,            
„nie zrobię”, „nie potrafię”. Wolę usłyszeć: „spróbuję, postaram się, 
nauczę się”. Jesteśmy w szkole, żeby się uczyć. 

 Co Pani myśli o portalach społecznościowych, np. Facebook, Twitter. 
 Nie jestem użytkownikiem portali społecznościowych, takich jak, np. 

Facebook. To „pożeracze” czasu, ale oczywiście nie jestem ich 
przeciwnikiem. 

 Czy zetknęła się Pani kiedyś z problemem anoreksji lub bulimii? 
 Niebezpośrednio, mimo że pracuję już 24 rok. To bardzo podstępne           

i trudne do wyleczenia choroby. Potrzeba ogromnej uwagi i zaangażowania 
najbliższych, żeby w porę zauważyć, że coś jest nie tak. Często 
zapracowani rodzice nie mają czasu dla dzieci. Coraz rzadziej jada się 
wspólne posiłki. Anoreksja i bulimia to choroby związane z odżywianiem, 
ale tak naprawdę wszystko „zaczyna się w głowie”. Psychika dyktuje 
zafałszowany obraz siebie. I zaczyna się pogoń za idealnym wyglądem, 
która często kończy się śmiercią. Na szczęście w naszej szkole               
nie zauważyłam takich przypadków. 

 Jak pomogłaby Pani osobie dotkniętej taką tragedią? 
 Na pierwszym miejscu postawiłabym wizytę u psychologa, dzięki któremu 

pacjent trafi do specjalisty chorób odżywiania. Fachowa pomoc               
w przypadku bulimii i anoreksji jest niezbędna. Bez niej szanse                
na wyleczenie są znikome. 

 Może dałaby Pani jakąś radę dla tych, którzy zauważają symptomy 
anoreksji czy bulimii? 

 Trudno mi udzielić jakiejkolwiek rady. Trzeba znać specyfikę choroby i tok 
postępowania z nią zarówno w sferze psychologicznej, jak i medycznej. 
Każdy ma jakieś kompleksy. Najważniejsze, by nie mówić                      
głośno o swoich wadach i niedoskonałościach i nie  
przejmować się nimi. Nasi bliscy nie zauważają ich 
 i akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. 

 Bardzo dziękujemy za wywiad. 
 Ja również dziękuję, było mi bardzo miło :) 

                                                       Wywiad przeprowadziły~ Marysia i Iga 



Sonda wśród uczniów       
       naszej szkoły 
    

   Z okazji Halloween najpierw spytaliśmy, czego gimnazjaliści              
najbardziej się boją. Oto wyniki naszej ankiety: 

 pająków- 9 głosów, 

 samotności- 5 głosów, 

 chorób- 4 głosy, 

 burzy- 4 głosy, 

 osób nietrzeźwych- 4 głosy, 

 ciemności- 3 głosy, 

 piwnic- 3 głosy, 

 starości- 2 głosy,  

 biologii- 2 głosy, 

 głębokiej wody- 1 głos, 

 podejmowania decyzji- 1 głos, 

 nauczycieli- 1 głos, 

 małych dzieci- 1 głos. 
 
Później dowiedzieliśmy się, jakie horrory gimnazjaliści lubią najbardziej: 
- 6 osób stwierdziło, że nie ogląda i nie lubi horrorów.                           
Inni wymieniali następujące tytuły: 
 „Obecność”- 3 głosy, 
 „Ludzka stonoga”- 3 głosy, 
 „Ring”- 2 głosy, 
 „Niebieski”- 1 głos, 
 „Mama”- 1 głos, 
 „Jasnowłose dziecko”- 1 głos, 
 wszystkie- 1 głos. 

 

O kolekcjonowaniu 
  Kolekcjonujemy bardzo dużo rzeczy różnych rzeczy. Gdy rozejrzałem się wśród 

znajomych, okazało się, że zbieramy na przykład znaczki, stare monety i banknoty, stare 

zdjęcia, pocztówki, minerały, figurki porcelanowe, karty piłkarskie, komiksy, historyjki         

z gum do żucia, sierść psa (sic!), książki, buty, pocztówki, stare zegarki, czerwone sukienki  

w białe groszki, poduszki, książki, długopisy, kubki, maszyny do pisania, odznaki 

turystyczne, torebki, chusteczki higieniczne, zabawki z Kinder Niespodzianek, łuski po 

nabojach, guziki…  Można by wymieniać tak w nieskończoność.                                                                              

 Ja kolekcjonuję kapsle i karty piłkarskie. Ponieważ z moim kolegą Mateuszem nie 

wiedzieliśmy, co robić w wolnym czasie, razem wymyśliliśmy, żeby coś kolekcjonować. 

Wpadliśmy więc na pomysł, by zbierać kapsle. Moim zdaniem ludzie kolekcjonują różne 
rzeczy , ponieważ szukają zajęcia i po prostu lubią mieć coś ciekawego. 

                                                                                                 Dawid Możejko 


