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DZIEŃ CHŁOPAKA

PRZYSTOJNIAK INTELIGENCIK ŻARTOWNIŚ SKROMNIŚ
REDAKCYJNY PLEBISCYT

Z okazji Światowego Dnia Chłopca zorganizowaliśmy plebiscyt dla klas szóstych. Dziewczęta z tychże klas
miały wybrać chłopaka, który najbardziej pasuje do wymyślonej przez nas kategorii. Zaskoczyło nas jednak, co
młode kobiety rozumieją przez te słowa.
Wybierając kategorię „przystojniak”, myśleliśmy, że dziewczynki wybiorą wysokiego chłopca z ciemnymi
włosami i jakże równie inspirującymi piwnymi tęczówkami.
„Moim zdaniem przystojniak ma szare oczy oraz blond włosy” - twierdzi Natasza mająca dwanaście lat.
„Powinien być średniego wzrostu i dosyć szczupły, aczkolwiek nie mam nic przeciwko innym gabarytom”.
Jeżeli chodzi o charakter „przystojniaka” rozmyślaliśmy nad buntownikiem uwielbiającym ryzyko. Tu
szóstoklasistka o imieniu Paulina wyraziła się jasno: „Z charakteru powinien być miły. Mało kto lubi wrednych
oraz egoistycznych ludzi”.
Co do „inteligencika” mieliśmy równe zdania. Dziewczęta również powiedziały, że są to mądrzy chłopcy
potrafiący odpowiedzieć na każde zadane pytanie z sensem.
„Żartowniś”. To kolejna kategoria, którą wybraliśmy. Uważamy, że jest to osoba, która każdą sytuację potrafi
zamienić w żart – niestety czasami nie zwracając uwagi na uczucia innych.
„Żartowniś to ktoś, kto potrafi sprawić, że każdy zaczyna się śmiać” – mówi Basia chodząca do szóstej klasy.
„Zna się na żartach i jest bardzo uprzejmy!”
Chłopak cichy i spokojny znany jako „skromniś” jest kolejnym typem w naszej konkurencji. Nie lubi dostawać
niczego od innych – woli siedzieć jak mysz pod miotłą.
„Skromniś daje, nie oczekując niczego w zamian. Pomaga bezinteresownie. Jest empatyczny i po prostu miły.
Nie lubi wtrącać się w cudze sprawy” - twierdzi dwunastoletnia Emilka. 

Martyna Szczerba 

Dziękujemy dziewczynkom z klas: VI b, c, d, e za wspólna zabawę, czyli wytypowanie
kolegów do poszczególnych kategorii i zrobienie im fajnych zdjęć.  

Redakcja

ŚWIĘTO CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka to święto obchodzone 30 września w Polsce. Nastoletni Anglicy na przykład mają swoje święto
5 kwietnia, Japończycy 5 maja, a chłopcy z Kanady 25 listopada. 
Pomyślmy, jak wyglądałby dzień bez mężczyzn. Kto by otwierał słoiki, budował domy, przybijał gwoździe, itp.
Świat bez mężczyzn nie byłby taki sam, więc się cieszę, że obchodzimy to święto, głównie dlatego, że sam
jestem chłopakiem. 

Kuba Szypuła
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CHŁOPCY KONTRA DZIEWCZYNKI

Jest wiele kobiet, które są policjantkami, strażakami i
prawniczkami. Czasem nawet jest ich więcej w tych
zawodach.

Zuzia

Stereotyp o tym, że mężczyźni są lepsi, został
dawno obalony, czyli to kobiety są lepsze!

Klara

Najczęściej mówi się, że to mężczyźni są
najsilniejsi, ale wystarczy sprawdzić internet, żeby
obalić ten mit.

Oliwia

Najgorszym koszmarem każdej dziewczyny jest, gdy
chłopak mówi, że jest lepszy. W takiej sytuacji to my
pokazujemy naszą lepszą stronę.

Maja

To kobiety w większym stopniu wychowują dzieci
oraz oczywiście je rodzą. 

Martyna

Dziewczyny są milsze i ładniejsze.
Karolina

Chłopcy są silniejsi. Mają większe możliwości.
Szymon

Chłopcy grają w gry dwa razy więcej od dziewczyn.
Kacperek

Każdy chłopiec jest inny, ale na pewno wyjątkowy.
Myślę, że chłopcy są bardziej aktywni, chociaż mają
też słoje słabostki.

Kuba

Uważam, że chłopcy robią o wiele ciekawsze rzeczy
niż dziewczyny, ponieważ grają w gry, piłkę nożną i
są bardziej wytrzymali.

Maciek

Jestem przekonany, że chłopcy są o wiele lepsi od
dziewczyn, ponieważ:
- jesteśmy bardziej kreatywni i inteligentni
- jesteśmy bardzo energiczni
- jesteśmy silniejsi od dziewczyn

Kacper

Na spotkaniu redakcji trochę było podzielonych głosów na temat wyższości jednej płci nad
drugą, czyli chłopców nad dziewczętami czy odwrotnie. 
Jedni i drudzy mieli swoje argumenty. 

Sami osądźcie, kto ma racje...
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PRZYSTOJNIAK

Miłosz – ma ładne włosy,
wyróżnia się swoim uśmiechem
oraz zachowaniem. Wspaniale
wygląda w mundurze harcerskim.

Tomek jest najprzystojniejszym
chłopakiem z naszej klasy, bo
jest wysoki i szczupły.

Stasiu ma ładne oczy i włosy. Do
zdjęć zazwyczaj się uśmiecha,
dlatego czasem jego uśmiech
wygląda jak banan. 

Według „Słownika języka polskiego” przystojny – taki, który cechuje się
przyjemną powierzchownością i dobrą postawą, wywołuje przyjemne
odczucia estetyczne.
Synonimy: ładny, atrakcyjny, interesujący, szwarny, gryfny. Te dwa
ostatnie pochodzą z gwary śląskiej.
Według nas przytojniak podoba się dziewczyną, oczywiście ze swojej
klasy, czyli szóstej.

Przedstawiamy wybory dziewczyn z poszczególnych klas. Wiemy, że nie
było łatwo. W niektórych klasach nominacje dostało kilku chłopców. Nie
wiemy, co zdecydowało, że wygrali:

PRZYSTOJNY NIE PO
POLSKU

estoński: kena
fiński: komea
hiszpański: apuesto
holenderski: knap,
aantrekkelijk
rosyjski: статный,
красивый
turecki: (1.1) yakışıklı
angielski: handsome

Wszyscy dobrze wiedzą, że
Dominik najładniejszy jest i podoba
się dziewczynom, które
przystojniakiem jego zwą. I choć w
naszej klasie prawie sami chłopcy
są, to on blaskiem swej urody
zauroczy nas, co powodem jest, że
tak bardzo chcemy z Dominikiem
spędzać czas.

https://pl.wiktionary.org/wiki/kena#et
https://pl.wiktionary.org/wiki/komea#fi
https://pl.wiktionary.org/wiki/apuesto#es
https://pl.wiktionary.org/wiki/knap#nl
https://pl.wiktionary.org/wiki/aantrekkelijk#nl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1#ru
https://pl.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9#ru
https://pl.wiktionary.org/wiki/yak%C4%B1%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1#tr
https://pl.wiktionary.org/wiki/handsome#en
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ŻARTOWNIŚ

Fabian to nasz klasowy żartowniś i śmieszek. Zawsze
jest wesoły i uśmiechnięty. Lubi tańczyć pod tablicą.

Kuba to największy zgrywus w
klasie. Jak już coś powie to nawet
nauczyciele pękają ze śmiechu,
również ci najpoważniejsi. 

Nasz Franek on wesoły zawsze
jest. W jego towarzystwie warto
spędzać czas, bo radością i
humorem wciąż napełnia nas.

Oskar zawsze ma coś do powiedzenia. Nawet z
największych awantur umie wyjść z uśmiechem na
twarzy. Nikt nie umie przebić go w jego poczuciu
humoru.

Żartowniś to chłopiec z poczuciem humoru, czyli zgrywus, śmieszek, dowcipniś. Zdarza się, że denerwuje
nauczycieli, ale czasami również ich doprowadza do śmiechu. Poza tym cechą żartownisia jest również podchodzenie do różnych

stresujących sytuacji szkolnych z poczuciem humoru.  

Oto najbardziej rozrywkowi chłopcy z klas VI: 
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INTELIGENCIK

Kacper jest klasowym inteligentem, ponieważ
wyróżnia się swoją wiedzą i zachowaniem - wszyscy
jednogłośnie to stwierdzili.

Każdy z chłopców chce inteligentnym być i choć uczą
się po nocach to dorównać mu nie mogą, bo
najlepszym w naszej klasie to Mateusz jest.

Tomek jest
inteligentny,
ponieważ jest
dobry w
rozwiązywaniu
zagadek.
Potrafi
wszystkich
zaskoczyć
swoją
inteligencją.

Kuba jako
jedyny w naszej
klasie jest
zawsze
aktywny i
chętnie włącza
się do
konwersacji z
nauczycielami.

Inteligencik to oczywiście istota rodzaju męskiego, się inteligencją, czyli: zdolnością rozumienia, uczenia się
oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. To oczywiście definicja ze
"Słownika języka polskiego".
Czy koledzy z klas VI na pewno są inteligencikami? Według koleżanek ze swoich klas - tak.
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SKROMNIŚ

Kuba jest
skromny, bo ma
dobre oceny i
się nimi nie
chwali. 
Nie lubi się
chwalić, nawet
jeśli ma
powody.

Różnie w klasie
czasem bywa,
czasem ktoś
pochwali się,
lecz najbardziej
skromnym
chłopcem
chyba Kuba
jest. Swą
skromnością
wciąż
zachwyca, a
dziewczyny
lubią to, więc
chcą z nim się
bawić i czekają,
aż pojawi w
szkole się.

Maciek. 
Ma dużo rzeczy
ale nigdy się
tym nie chwiali.
Nie słyszałyśmy
ani razu
przechwalania
lub
wyśmiewania
innych z jego
strony. 
Jest naprawdę
bardzo
skromny. 

Skromność jest rzadką cechą w dzisiejszych czasach. Dlatego cieszymy się, że dziewczyny z klas VI mają
skromnych kolegów. Chociaż każdy z nich ma się czym pochwalić. Ale im nie chodzi o rozgłos czy uznanie.
I nie mylmy skromności z wstydliwością.
Oto typy koleżanek z klas VI:

SKROMNIŚ
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ŻYCZENIA
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