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Pora na podsumowania... 
 

Jak wykorzystałem pierwsze półrocze pierwszego roku 
nauki w Gimnazjum nr 1? 

Witam. 

Jestem Dawid Biały i chcę opisać moje podsumowanie pierwszego 
półrocza. 

Był to dla mnie bardzo owocny okres. Na dobry początek roku 
szkolnego w nowej szkole, wstąpiłem do wielu kół zainteresowań. Najpierw 
zapisałem się na koło geograficzne i fizyczne, następnie na biologiczne. 
Bardzo pomogło mi to w przygotowaniu się do konkursów kuratoryjnych, w 
których osiągnąłem bardzo wysokie wyniki. 

Uczestniczyłem w konkursach z matematyki, fizyki, biologii i 
geografii. Do etapu rejonowego udało mi się dostać aż z dwóch, biologii i 
geografii. Wtedy zaczęła się ciężka praca, której ukoronowaniem stał się 
wynik konkursu rejonowego z geografii, wynoszący aż 94,1%. 

W tym czasie nie próżnowałem jednak na lekcjach. Jestem 
szczególnie dumny z celującej oceny z techniki, która pomoże mi uzyskać 
wysoką średnią oraz z wzorowego zachowania na półrocze. 

Niezwykle zadowolony jestem z mojej klasy, która okazała się miłą, 
przyjemną i godną zaufania grupą. Bardzo przyjemnie mi się z nimi pracuje 
i sądzę, że ta mała społeczność nie potrzebuje znacznych zmian. 

Oprócz sukcesów mam również duże plany na przyszłość. Moim 
zamiarem jest osiągnięcie wysokich wyników w konkursach "Kangur" i 
"Lwiątko", konkursie astronomicznym "Astrolabium" i, co dla mnie 
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najważniejsze, próba zostania laureatem Małopolskiego Konkursu 
Geograficznego. 

Mymi długofalowymi planami są dostanie się do Liceum nr 5 w 
Krakowie i na jak najlepsze studia. Jestem pewien, że nauka w tym 
Gimnazjum znacznie przybliży mnie do tych celów. 

Na zakończenie chciałbym Wam i sobie życzyć jak najlepszych 
wyników w nauce w II półroczu i osiągnięć w różnorakich zawodach i 
konkursach. 

  Dziękuję Wam wszystkim za przeczytanie tego artykułu. 

Dawid Biały, klasa Id 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalejdoskop kulturalny 
 

4 
 

 

    Walentynki, walentynki 
  

Za co ona GO lubi ? 
-  za szczerość  

-  za ładny uśmiech 

-  za poczucie humoru i 
że umie śmiać się ze 
swoich wad 

-  za to że jest, gdy 
go potrzebuje 

-  za dobre serce 

-  za to, że myśli inaczej, co pomaga w 
rozwiązywaniu problemów  

-  umie poprawić jej humor 

-  można z nim ,,normalnie’’ porozmawiać  

-  za pozytywne podejście do życia 

-  za chęć pomagania w trudnych 
sytuacjach i zadaniach  

-  umie wspierać 

-   jest towarzyski, miły 
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Za co on JĄ lubi ?  

-  za to, że jest 
piękna  

-  za piękny uśmiech 

-  za to, że potrafi 
pocieszyć  

-  ma inne spojrzenie na świat niż 
chłopcy  

-  za to, że nie popisuje się, nie zgrywa 
, nie wywyższa 

-  można z nią pogadać nie tylko o modzie 

-  jest cierpliwa, umie słuchać  
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Pomysł na prezent dla 
Walentynki 

 
Walentynki to dzień zakochanych. Pojawia się 
wtedy pytanie: co dać swojej drugiej połówce? W 
obecnych czasach wydaje się, że każdy ma 
wszystko, czego potrzebuje, a podarowanie 
kolejnej kartki walentynkowej jest mało 
oryginalne... Jedyną rzeczą, 

której ciągle nam brak jest...czas. Dlatego jako 
prezent proponujemy podarować właśnie czas. 
Spotkanie przy kawie, wyjazd do kina czy muzeum 
może okazać się dużo milsze, niż kolejny 
komercyjny upominek, który nie wnosi niczego 
nowego do związku.  
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AROUND THE WORLD 

St. Valentine’s Day 

( back in time ) 
 

 

In many different places, people 
used to celebrate St. Valentine’s Day 
annually, but the question is how 
they used to celebrate it ? It depends 
on the country, culture and religion. 

 

The United States of America 

There, Valentine’s day is 
particularly famous but 
sometimes quite commercial. 
We can find a lot of different 
cards which are given to 

beloved people every year. Sometimes they are 
malicious or rude in their humor.  
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The day came to America with the 
people from the old continent. A long 
time ago, boys used to write down the 
names of their beloved girls for 
example on trees and boxes. It was 
believed that they would become a 
couple the following year. 
Historically St. Valentine’s Festival was a pagan 
celebrity.  

 

Christian Church decided to 
turn the pagan event into 
Christian celebrations in 
honor of St. Valentine. In the 
14th century Valentine's Day 
began to be celebrated with 
loved ones and a large feast 
was organized to mark the 
day. In 16th century began the 
custom of exchanging gifts 

between lovers with the passing of paper Valentine. 
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Australia  

Quite long time ago, when first 
mines in Australia were opened 
people became were rich. At that 
time Australian millionaires were 
really sophisticated just as their 
bond with women.  They wanted to 
celebrate and a terrific occasion to do that was St. 
Valentine’s day. They bought very expensive 
presents like jewelry, clothes and even small 
animals to make their lovers happy. 

 

 

The United Kingdom 

  In 17th century people in England started to give 
love letters and valentine’s cards as a present for 
their lovers. It became a tradition really fast.  British 
poets were composing the best poems ever. It is 

said that children were 
pretending to be adult people, 
walking from house to house 
and singing songs about love. 
Sometimes they managed to 
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make some money and get some sweets. In some 
regions buns with caraway seeds, plums or raisins  
were baked and then given to lovers or friends. 

 

                      Italy  

In Italy St Valentine’s Day 
was celebrated as a Spring 
Festival. Young people could 
read poetry or listen to some 
music. It was the very best 
situation to say what they 
were actually feeling.  

 

 

Now celebrating St Valentine’s 
Day is simpler. People usually 
send cards, give flowers and a 
lot of sweets, but even now 
people don’t forget about some 
traditions and superstitions.  
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BET YOU DIDN’T KNOW THAT ABOUT  

ST. VALENTINE’S DAY 

1. Every year one billion valentine’s cards are 
given  in USA 

2. Nearly 20% of Americans give jewelry to a 
beloved person 

3. Over 6 million couples get engaged every year 
on the 14th of February  

4. 85% of valentine’s cards are given to women  
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...bo w ferie nie można się nudzić!!!  

Jakie miejsca watro odwiedzić w ferie?  

 

Stok narciarski w Harbutowicach  
Szklana Góra Ski jest nowym ośrodkiem 
narciarskim. Jest to obecnie najbliższy Krakowa 
wyciąg krzesełkowy. Charakteryzuje się pięknie 
położonym stokiem północnym o łagodnym 
nachyleniu, z którego roztacza się malowniczy 
widok. 

 

Lodowisko pod Galerią Krakowską 

Dla wszystkich fanów sportów zimowych i 
dobrej zabawy na świeżym powietrzu 
przygotowano przed Galerią Krakowską 
lodowisko.  

 

Muzeum Etnograficzne w Krakowie  
Muzeum Etnograficzne w Krakowie powstało z pasji i 
szacunku dla kultur. Dla kultury chłopskiej. Dla kultur 
europejskich. Dla kultur egzotycznych. Dziś chce być 
miejscem nowego opisywania świata, przeszłego i 
dzisiejszego, dalekiego i bliskiego. Świata obyczaju, który 
jest lustrem dla nas samych. Innymi słowy chce być 
miejscem myślenia, rozumienia siebie oraz innych.  
dr Antoni Bartosz 
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Aquapark w Krakowie  
Największy kryty Aquapark w 
Polsce. Oferuje doskonałą zabawę  i 
wypoczynek pośród mnóstwa  
wodnych atrakcji! Znajduje się na 
ul. Dobrego Pasterza 126.  

 

 

Polecane książki i filmy na ferie 
 

 

,,Teoria wszystkiego"  
Gatunek: Dramat 

Reżyseria: James Marsh 

Obsada: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom 
Prior 

opis: 

"Teoria wszystkiego" to niezwykle piękna i 
budująca historia, przedstawiająca postać 
jednego z najwybitniejszych umysłów naszych czasów - słynnego 
astrofizyka, Stephena Hawkinga. To również opowieść o ludziach, 
którzy dzięki miłości potrafią stawić czoło wszelkim przeciwnościom 
losu. W 1963 roku Stephen Hawking (Eddie Redmayne), student 
astronomii i kosmologii na Uniwersytecie w Cambridge ma już 
osiągnięcia w swojej dziedzinie i ambicje znalezienia "prostego, ale 
wymownego wytłumaczenia" wszechświata. Osobiste doświadczenia 
otwierają przed nim inne, zupełne nieznane terytoria.  
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,,Droga"  
Gatunek: Dramat, powieść przygodowa 

Autor: Cormac McCarthy 

opis: 

Spalona Ameryka, ciemność, proch i kurz 
przesłaniające niebo. Kamienie pękają od 
mrozu, a śnieg, który pada, jest szary. Ani 
jednego ptaka, ani jednego zwierzęcia, 
gdzieniegdzie tylko zdziczałe bandy kanibali. Jakiś straszliwy a 
nienazwany kataklizm zniszczył naszą cywilizację i większość życia 
na ziemi. Na tle martwego pejzażu po katastrofie dwie ruchome 
figurki – to ojciec i syn przemierzają zniszczoną planetę. Zmierzają ku 
wybrzeżu lecz co tam zastaną? Przed nimi długa i pełna 
niebezpieczeństw droga w nieznane. Wokół nich – świat, w którym 
nawet nadzieja już umarła, lecz nadal – dzięki łączącej ich więzi – 
trwa miłość… 
„Droga” Cormaca McCarthy’ego to połączenie powieści drogi, 
powieści przygodowej oraz gotyckiego horroru. To przypowieść o 
świecie apokalipsy spełnionej, ponura odpowiedź na niepokojące 
pytanie jak świat wyglądałby bez człowieka 

 

Na dobry początek ferii trochę humoru  

 

Na lekcji, pani pyta Jasia:  

-Dlaczego odpisywałeś na sprawdzianie od Kasi ?! 

-Skąd pani może to wiedzieć? 

-Bo w zadaniu 10 Kasia napisała ,,nie wiem’’, a ty napisałeś ,,ja też’’. 
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Jaka będzie liczba mnoga od słowa niedziela?- pyta 
nauczyciel.  

-Wakacje- odpowiada uczeń.  

 

Jasio wraca do domu ze szkoły bardzo zadrapany… 

-Co się stało?-  pyta mama 

-Pani kazała nam tańczyć wokół choinki, ale dzieci 
było za mało… 

 

Bogaty wujek pisze do siostrzeńca, który jest na wakacjach: 

,,Mój drogi przesyłam Ci 50 zł, tak jak prosiłeś. Muszę Ci przy okazji zwrócić 
uwagę na błąd w Twoim liście:50 zł pisze się z jednym zerem, nie czterema’’. 

 

 

- Jasiu, jak powiem ,,jestem ładna’’, to jaki będzie to 
czas?  

-Przeszły proszę pani… 

 

 

Kilka urwisów chce zaszokować nową panią 
nauczycielkę, więc na początku lekcji zamiast w 
ławkach, siadają na kaloryferze. 

- Chłopcy –mówi nauczycielka- kiedy już wysuszycie bieliznę usiądźcie na 
swoich miejscach. 
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Śnieg jak łzy 

Spadały na ziemię jak łzy, 

powoli, jeden po drugim, 

zatrzymując się na ziemi 

łącząc w wielką kałużę, 

płacząc nad ludźmi i światem. 

Gdy te małe kryształki lodu 

uchwycę moimi dłońmi 

nie zobaczę ich 

znikają, 

równie szybko 

jak się pojawiają. 

Klaudia Woźniczka 
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Ogłoszenia teatralne 

W dniu 20 marca organizowany jest wyjazd do 
teatru Juliusza Słowackiego na spektakl ,,Ziemia 
Obiecana". Wszystkich chętnych zapraszamy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY UDANYCH FERII!!! :)  


