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GORĄCE  BUZIAKI DLA WSZYSTKICH CHŁOPCÓW MAŁYCH I DUŻYCH :)

Z okazji Dnia Chłopaka życzymy wszystkim
chłopcom dużo uśmiechu, wytrwałości w
dążeniu do celu i spełnienia marzeń. A jeśli
ciekawi Was chłopcy jakimi cechami
powinien się odznaczać według dziewczyn
prawdziwy Superboy to przeczytajcie str.2
naszej gazetki:) 

.

30 wrzesień to wyjątkowy
dzień w kalendarzu. Tego
dnia wszyscy chłopcy mali 
i duzi świętują Dzień
Chłopaka. W naszej szkole
dziewczyny w ten dzień
pamiętały  o męskiej części
naszej społeczności
szkolnej.  Nie zabrakło
drobnych upominków 
i uśmiechu:) 
Jeszcze raz życzymy
wszystkim chłopcom, by nie
zabrakło Wam nigdy
dobrego humoru, a Wasza
postawa była
odpowiedzialna 
i godna zaufania jak na
prawdziwych mężczyzn
przystało.

Fot.Elan
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WYNIKI SONDAŻU: JAKI POWINIEN BYĆ SUPERBOY-CHŁOPAK IDEALNY ? 
Dziękujemy za udział w sondażu:)

Cześć mam na imię Zuza i opowiem
wam w kilku słowach jaki chłopak
według mnie i innych dziewczyn 
z naszej szkoły jest ideałem.
Ciekawe czy zaskoczą Was wyniki
szkolnego sondażu. Ciekawe co
chłopcy na to jak przeczytają o jakim
ideale marzy każda z nich. No to tak
mój idealny chłopak powinien być 
blondynem( krótkie włosy) najlepiej,
żeby miał piegi na nosku, ale nie za
dużo ani nie za mało. Oczy
niebieskie lub zielone, uszy małe ale
nie aż tak. Figurę ma mieć jak
kulturysta, nie teraz przesadziłam
ma mieć ośmiopak na brzuchu i
mięśnie i ma być przystojny. 
A co do  ośmiopaka to jak byliśmy
na plaży w Żorach to był tam 
przystojny ratownik z ośmiopakiem
ooo! Nie może mieć okularów, musi
być mądry, ma lubić sport i różne
filmy takie jak seriale, komedie,
horrory i tym podobne.

A najważniejsze ma być śmieszny
i wyrozumiały, miły, sympatyczny,
ma umieć pocieszyć w smutnych
chwilach! Okej teraz modele
idealnego chłopaka według innych
dziewczyn. 
Helena:idealny chłopak według mnie
to najlepiej brunet, silny,
wysportowany, miły, oczywiście ma
mieć sześciopak.
Anonim: Mój chłopak ma być
przystojny i mądry, ma mieć
brązowe oczy, a włosy ...  Ciemny
brunet. Figurę ma mieć hmm..
obojętnie, ale na pewno ma mieć
okulary. 
Anonim: Mój chłopak ma być
blondynem i ma mieć zielone oczy,
ma być przystojny i musi być mądry.
Anonim:mój chłopak powinien być
miły, przystojny, opiekuńczy
i z dużym poczuciem humoru.
Anonim:Idealny chłopak według
mnie: inteligentny i silny
Anonim: Nie ma ideałów, ale po
prostu powinien dbać o dziewczynę.
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W pewnej miejscowości żyła sobie
dziewczynka o imieniu Felicja. Była
z bardzo ubogiej rodziny i nikt w
klasie jej nie lubił, ponieważ nie
miała rożnych nowych gadżetów,
które inne dzieci oczywiście miały.
Ubierała się zawsze w to samo: w
długie i grube czarne rajtki, czarną
spódnicę, niebieskie baleriny,
brązową poniszczoną podkoszulkę,
kurtkę zimową i  nosiła dwa małe
kucyki po bokach lecz pewnego dnia
się to zmieni. Gdy Felicja poszła do
szkoły wszyscy ja zaczęli
przezywać: brudas, śmierdziel i tym
podobne zaczęli także wyrywać jej
książki, na które mama dziewczynki
ciężko pracowała, żeby je kupić. Gdy
dzieci tak jedną jej książką rzucały
to nagle spadła ona na ziemię i się
potargała i zniszczyła.. Felicja
zaczęła płakać i zbierać kartki z
książki, które wszędzie były
porozrzucane, lecz po chwili jakaś
dziewczynka podeszła do niej i
zapytała: - Nie płacz ja Ci pomogę.
Po kilku minutach zebrały wszystkie 

kartki. 
- Jak masz na imię?- zapytała
Felicja.
- Izabela a ty?- zapytała dziewczynka
- Ja mam na imię Felicja
odpowiedziała zdziwiona, że ktoś
chce, z nią rozmawiać. Po chwili
rozległ się bardzo głośny dzwonek
oznaczało to, że już wszyscy
uczniowie mają iść do domu. Kiedy
Dziewczynka szła do swojej chaty
zauważyła Izabelę i zawołała.
- Izabela! Izabela!. Po chwili
dziewczynka odwróciła się
i zauważyła Felicję,  gdy do niej
podeszła zapytała się czy by nie
mogła iść do jej domu chociaż na
chwilkę. Dziewczynka się zgodziła,
ale na chwilę!.Kiedy szły do Izy
domu bardzo się wygłupiały i
śmiały. Gdy doszły do bramy  willi 
Iza powiedziała, że to tu mieszka.
Felicja bardzo się zdziwiła, 
a zarazem ucieszyła. Gdy weszły do

                                   HISTORIA PEWNEJ PRZJAŹNI ...
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środka dziewczynka oprowadziła
koleżankę po całym domu zajęło im
to ponad godzinkę. Gdy weszły do
jej pokoju Felicja padła prawie na
zawał z wrażenia, bo był taki duży 
i kolorowy, była w nim wielka szafa 
z ubraniami.
-Co robimy? Zapytała Felicja
- Pobawimy się w przebieranki!-
odparła Iza. Obie dziewczynki bawiły
się do samej nocy w przebieranie i
ubieranie się w ciuchy Izy. Felicja
pierwszy raz wtedy poczuła, że się
świetnie bawi. Kiedy zauważyły,
która jest godzina Felicja bardzo się
zmartwiła, bo nie było jej pięć
godzin w domu i nic nie powiedziała
mamie! Gdy biegła do swojego
domu z Izą zobaczyła mamę, która
płacze na kanapie od razu do niej
pobiegła i ją uściskała
i również przeprosiła. Mama była
trochę zdenerwowana na
dziewczynkę, ale także się
ucieszyła,że jej nic nie jest. 

Po kilku minutach do domu weszła
Iza i zauważyła Felicję i jej mamę.
Dziewczynka oprowadziła
przyjaciółkę po chacie chociaż były
w niej tylko cztery pomieszczenia.
Mama dziewczynki zrobiła herbatkę i
przy stole zaczęły rozmawiać. W tym
czasie Iza przypomniała sobie, że jej
mama jest fundatorką i może pomóc
Felicji i jej rodzinie. Gdy to
powiedziała mama z dziewczynką
bardzo się ucieszyły i wzruszyły. Po
kilku tygodniach Iza poszła już do
odnowionego domu z narzędziami
technologicznymi dla Felicji. Gdy
mama dziewczynki zauważyła
przyjaciółkę córki natychmiast jej
podziękowała i zaprosiła do domu i
od teraz Felicja i Iza będą 
przyjaciółkami na zawsze.
                Zuzanna Setkowicz

Prawdziwa przyjaźń nie zna granic,
nieważne, że jedna osoba jest
biedna, a druga bogata. Ważna jest
ta niewidzialna nić porozumienia
między ludźmi.

                               HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI... ciąg dalszy
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PRAWDZIWY PRZYJACIEL 
JEST JAK ANIOŁ STRÓŻ

Prawdziwa przyjaźń jest wtedy kiedy
czujesz się ze swoim przyjacielem
równy czyli nie dajesz drugiej
osobie do zrozumienia, że jest
słabszy, że nie umie tyle co ty.
Dlatego gdy masz tego jedynego
przyjaciela nie dawaj mu odczuć,  że
jesteś lepszy, nie wywyższaj się.
Przyjaciele zawsze trzymają się
razem, nigdy się nie rozstają.
Przyjaciel jest zawze przy nas, na
dobre i na złe. Mam nadzieję, że
komuś pomogłam zrozumieć czym
jest Przyjaźń.
                              Oliwia Dyba

Czasem słyszy się jak ktoś mówi
jesteś moim Aniołem Stróżem.
Usłyszeć takie słowa od kogoś to
zaszczyt- oznaczają,że jesteśmy dla
kogoś bardzo ważni, jesteśmy
Prawdziwym Przyjacielem, można na
nas liczyć w każdej sytuacji. Nie
odwrócimy się plecami, nie
opuścimy w potrzebie. Bądźmy
Aniołami Stróżami dla swoich
Przyjaciół i nie tylko dla nich :)

PRZYJAŹŃ DAMSKO-MĘSKA

Czy prawdziwy jest stereotyp, że
przyjaźń damsko-męska jest
niemożliwa ? Całe szczęście to tylko
stereotyp. Jest możliwa przyjaźń
między chłopakiem i dziewczyną,
bez żadnych podtekstów miłosnych.
Na pewno może się zdarzyć, że taka
przyjaźń przerodzi się z czasem 
w miłość i to jest piękne nic w tym
złego. Zdarza się też, że kolega
traktuje dziewczynę jak kumpla, 
z którym może pograć w gry,
pożartować. I w tym też nic złego.
Gorzej jest gdy jeden z przyjaciół
traktuje ich przyjaźń damsko-męską
tylko jak przyjaźń, a druga osoba
robi sobie nadzieję, że ich związek
to coś więcej...  Miłość bez
wzajemności to uczucie, które jest
okrutne, bo czujemy się odrzuceni. 
Życzę wszystkim, by spotkali 
w swoim życiu prawdziwego
przyjaciela :)
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                     SŁOWEM MOŻNA ZRANIĆ TAK JAK NOŻEM

Teraz tak sobie pomyślcie czy
zraniliście kogoś słowami? Jest
takie powiedzenie "słowem można
zranić tak jak nożem". Czasami
słowo rani tak jak cios w serce
nożem. Niektórzy mówią pochopnie
przykre słowa i nawet nie wiedzą, że
ranią tą osobę. Gdy nawet wkurzysz
się, że dostałeś 1 z matematyki to
nie wolno ranić innych słowami.
Nawet jedno słowo potrafi bardzo
zranić nawet jak Wam się wymknie
złe słowo przypadkiem, niechcący to
zranisz kogoś, więc zastanów się
czy komuś powiedziałeś słowa,
które ranią,  a jeśli tak postaraj się tą
osobę przeprosić, pogadać z nią,
ustalić czy jesteście kolegami czy
raczej nawet jak wolicie nie
przyjaźnić się z kimś to i tak
pamiętajcie, że nikogo nie wolno
ranić, obrażać. Zastanówcie się
zanim coś napiszecie lub powiecie
komuś coś obraźliwego. Nie wolno
zapomnieć, że musimy brać
odpowiedzialność
za swoje słowa.

Czasem jest ważne nie tylko co, ale
przede wszystkim jak, w jaki sposób
coś komuś powiemy. Można zwrócić
uwagę, ale na przykład nie w
obecności innych, żeby potem nie
było naśmiewania. Myślę, że
wytłumaczyłam Wam, że niektóre
słowa ranią.    
                               Oliwia Dyba
Czy słowa mogą zranić  bardziej niż
wbicie noża w plecy?
Hmm? ten temat mnie bardzo
zainteresował, bo co wspólnego ma
nóż do słów!. Jest bardzo dużo
zdań, które mogą to określić. Czy
ktoś z was powiedział komuś jakieś
raniące słowa na przykład do
rodziców lub brata, siostry,
koleżanki lub kolegi? Bo mi się
zdarzyło wielokrotnie, choć na
początku nie zdawałam sobie
sprawy, że te słowa mogą ranić. Na
przykład jakbym powiedziała do
koleżanki, że jest głupia to ona by
się obraziła lub zezłościła. 



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 42 10/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL The voice of Students

                            SŁOWA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ważne jak kto przyjmuje fakty, bo
koleżanka mogła by się zaśmiać 
z tego a obca osoba, która nie
odebrała by tych słów jako zwykły
przerywnik słowny lub żart to na
pewno słysząc te słowa mogłaby się
zasmucić. Ja nigdy nie byłam
krytykowana, a jak tak to już nawet
nie pamiętam. Jak ktoś mi mówił złe
rzeczy o mnie, że jestem głupia, że
za dużo gadam, nigdy się do
niczego nie angażuję to robi mi się
smutno, bo w tym czasie wiem, że ta
osoba mnie nie zna. Często jak ktoś
kogoś dokładnie nie zna, to może go
źle odbierać, zranić jakąś
niesprawiedliwą opinią. Najgorszym
słowem według mnie jest: 
Nienawidzę Cię. Nienawidzę Cię lub
w łagodniejszej wersji nie lubię Cię, 
idź sobie to słowa, które mogą ranić
niczym najostrzejszy 

nóż świata. To jest okropny ból 
w sercu jak dziecko lub ktokolwiek
powie: Nienawidzę cię! Najczęściej
dziecko to mówi w złości, smutku 
i tym podobne lecz  nie wie co to
jest za słowo. Jest bardzo dużo
przypadków, że usłyszy dzieciak
brzydkie słowo i je powtarza, bo
uzna, że to jest coś dobrego. Nie
zawsze jest tak, że dzieci do
rodziców mówią takie rzeczy, jest
również na odwrót, że matki lub
ojcowie mówią tak do dzieci,  bo się
nad nimi znęcają jest to większy
cios, niż jak dziecko to powie.  Morał
jest z tego taki,że osoby, które
mówią bez zastanowienia i nie znają
dobrze znaczenia i wagi kilku słów 
mogą zranić bardziej niż nożem, bo
to nie jest tak rach ciach i już
sprawy nie ma. Warto się zastanowić
choć chwileczkę nad tym co
napisałam, bo to jest naprawdę
ważne. Zastanawiajmy się nad tym
co mówimy do innych 
i o innych, by nikogo nie ranić.
                Zuzanna Setkowicz


