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Wywiad z panem dyrektorem 
           (red: KiX , Bulik)  

                                                         
     Redaktorzy:     
      Jakie zmiany nas czekają w tym roku szkolnym? 

 P. Śmiłowski:  
Organizuje się sklepik, w którym będzie moŜna zakupić jogurty, mleczka itp. TakŜe 
rozjeŜdŜają się strony internetowe naszej szkoły. Przygotowuje się część przeznaczona 
dla uczniów, gdzie będą mieć moŜliwość pisać swoje uwagi, pytania i np.nasze 
szkolne czasopismo, które będą mogli później przeczytać i rodzice. 
 
Redaktorzy: 
Kiedy będzie gotowa pracownia fizyczna i co nowego w niej znajdziemy? 
P. Śmiłowski: 
Pracownia jest kompletnie gotowa i uczniowie z niej juŜ korzystają na lekcjach. W 
klasopracowni są nowe meble, jest zmieniona podłoga i ściany są w nowym kolorze. 
Oprócz tego są lepsze warunki- czyli jest ulepszona praca z tablicą interaktywą i 
znajdziemy tam dwa komputery. 
 
Redaktorzy: 
Będzie się zmieniała fasada szkoły? 
P. Śmiłowski: 
Na razie przygotowują się plany, ale najpóźniej (do 2 lat), by się miała szkoła i 
przedszkole kompletnie zmienić- miałby być  nowy kolor i naprawiona fasada 
szkoły i przedszkola. 
 
Redaktorzy: 
Będą mieć takŜe uczniowie niŜszego stopnia ławeczki na korytarzu? 
P. Śmiłowski: 
Na razie się nie planuje  ławeczki na niŜszy stopień przede wszystkim z powodów 
bezpieczeństwa. Dzieci jest stosunkowo duŜo i grozi skaleczenie, kiedy biegają po 
korytarzu.  
 
Redaktorzy: 
Planuje się wymiana okien?  
P. Śmiłowski: 
Mienienie okien będzie tak samo jak fasada- zostaną zmienione najpóźniej do 2 lat i 
zaplanowane są takŜe nowe parapety. 
 
Redaktorzy: 
Zakupi szkoła nowe komputery i tablice interaktywne? 
P. Śmiłowski: 
Na razie nie mamy w planie kupować nowe tablice, na razie 2 wystarczą. O nowych 
komputerach się dyskutuje, oczywiście staramy się coś z tym zrobić. 
 
Redaktorzy: 
Co nam pan jeszcze powie na temat nowej świetlicy? 
P. Śmiłowski: 
Chcemy zmienić świetlicę pani Gumulák. Na razie rekonstrukcja jest w planach 
początkowych i do realizacji jest jeszcze daleko. Wyglądem nie będzie przypominać 
dotychczasowej świetlicy. Chcemy przyrobić drewniane piętro do zabawy, gdzie 
będzie siatka, po której będą dzieci łazić. JeŜeli się to uda, zmieni się kolor świetlicy, 
kupimy nowe, nowocześniejsze meble i w ogóle wszystko będzie bardziej kolorowe. 
Na razie nie mamy na zrealizowanie nowej świetlicy środki finansowe. 

 



 
Patrizia Gąsiorowski 
Beeren ,Niemcy  
  
  
Gdzie się urodziłaś ? 
Urodziłam się w Oelde. 
Jak wyglądały wakacje i rok szkolny  w Niemczech ? 

Wakacje mieliśmy miesiąc, a rok szkolny takŜe był rozdzielony na dwa półrocza. 
Co myślisz o naszej stołówce i było tam coś podobnego ? 
W ogóle stołówki nie mieliśmy. Był ,, Domstokowkowy“,  ale tam się płaciło 
wprost. 
Jak Ci smakują nasze obiady ? 
Są dobre. 
Jakie były oceny ? 
Były od 1-6 . 
A co lektury ? 
Nie mieliśmy . 
W której szkole ci się bardziej podoba ? 
Więcej się mi podoba w tej 
szkole. 
Ile osób było w klasach ? 
Najwięcej 36 , najmniej 22, a 
w naszej klasie 24 osób. 
Była to duŜa szkoła ? 
Taka średnia. 
Nudzisz się na j. 
niemieckim? 

Troszeczkę. 
Jak mówi pani 
nauczycielka po 
niemiecku ? 

Tak sobie . 
Mieliście świetlice ? 
Była poza szkołą. 
Masz problemy z j. czeskim ? 

Troszeczkę . 
A z czym najbardziej ? 
Z gramatyką. 
Jak wyglądały klasy w Niemczech? 

Były większe i miały kąt do zabawy i komputery. 
Chciałabyś wrócić do Niemiec ? 
Za koleŜankami tak, ale inaczej nie . 
Czy jest coś, co ci bardzo brakuje ? 

Tylko koleŜanki . 
Utrzymujesz jakieś z nimi kontakty ? 
Tak.       
       



 
 
David Sawicki  
Georgia , USA 
 
Jak długo mieszkałeś w Georgi? 
5 lat. 
Podobało Ci się w USA ? 
Nie. W Ameryce  tak , było fajnie, ale nie w szkole. Byłem tam czasami aż 9 
godz. I nie było przerw. 
Jak wyglądały klasy ?  
Były dziecinne. 
Jak Ci się wydaje nasza szkoła? 
Jest o dużo lepiej. 
Jacy byli nauczyciele ? 
Dobrzy . Mój ostatni nauczyciel był dobry, dawał nam 30min. przerw. 
Ile osób uczęszczało z tobą do szkoły ? 
Chyba 1 200. 
To chyba była duża szkoła , co ?? 
Nie, w Californii jest większa, do której uczęszcza chyba 30 000 uczniów. 
Jakie były z.d. ? 
No, dużo ich było, czytanie, pisanie. 
A co lektury ? 
Dużo tego było. 
Jak się ocenia w USA ? 
Od A- F. 
Utrzymujesz kontakty 
z kolegami z USA? 
Tak, przez gry komputerowe 
np.: Runescape i Naple Story. 
Grają to ludzie z całego świata, 
z Japonii  i tak. 
Byłeś w Disney Landzie ? 
Tak. No, fajnie było. 
Jacy są ludzie w USA ? 
Mili. 
Jaki był WF? 
Był, ale dziwny.Graliśmy gry i 
tak. 
 Największe różnice między USA i RCz? 
1. Auta - duża różnica. 
2. Inne szkoły.  
3. Małe domy . W USA ludzie mieszkają w dużych domach, a tu się mieszka w 
wieżowcach. 
Czy chciałbyś wrócić do USA ? 
Po co,  jak wszystko tu mam ! 
 
            Uchiha Itachi 



   
 

 
                                        

 Wspomnienia o  Bałtyku 
                                             Wywiad z klasą siódmą 
 
Klasa siódma naszej szkoły razem z innymy siódemkami z całego Śląska wyjechała na 
dwutygodniową „zieloną  szkołę“ nad Bałtyk. Ze sobą zabrali Panią Pribula oraz Panią 
Linzer. Pozwiedzali duŜo ciekawych miejsc. Ale dlaczego coś tu zmyślać? Lepiej będzie, 
kiedy nam sami poopowiadają. 
 
 
 
Zzyrafa: Twoje pierwsze skojarzenie, kiedy zapyta ktoś o ten wyjazd nad Bałtyk? 
Sebastian:W pamięci utkwiło mi morze oraz wspaniali koledzy. 
Ania:Bardzo podobało mi się morze. 
Adam:Na pewno pamiętam morze, które było bardzo lodowate. 
 
Zzyrafa: Jak podobały ci się róŜne wycieczki oraz wyjazdy?  
Sebastian:Tak,bardzo mi się podobały.Mam z nich duŜo informacji. 
Ania:Wycieczki były fajne, tak zobaczyliśmy dosyć. 
Adam: Zobaczyliśmy dosyć, ale nie podobały mi się wycieczki piesze. 
 
Zzyrafa: Jak wam gotowali i co powiesz na zakwarterowanie? 
Sebastian:Jedzenie niezbyt smaczne, ale głód to głód.Zakwarterowanie było bardzo dobre. 
Ania:Zakwarterowanie było fajne, gotować mogli lepiej! 
Adam:Zakwarterowanie było fantastyczne, jedzenie raz tak a raz nie. 
 
Zzyrafa: Czy pogoda wam dopisywała? 
Sebastian:Było zimno, ale świeciło słoneczko. 
Ania:Tak,było słońce, ale czasem padał deszcz. 
Adam:Pierwszy tydzień był brzydki, potem było lepiej. 
 
Zzyrafa: Kąpaliście się w morzu? 
Sebastian:Ja tylko zamoczyłem nogi. 
Ania:Tylko moczyli nogi,ale ja nawet to nie. ☺ 
Adam:Kilka razy próbowałem, ale zimna woda mi nie dała. 
 
Zzyrafa: Znalazłeś przynajmniej jednego nowego kolegę lub koleŜankę? 
Sebastian:Zakolegowałem się z całym Trzyńcem 6 , Suchą oraz trochę z Wędrynią. 
Ania:Tak,było ich więcej. 
Adam:Tak. 
 
Zzyrafa: Czy pojechałbyś znowu? 
Sebastian:Tak,na pewno! 
Ania:Tak! 
Adam:TAK! 
 
 

 
Zzyrafa 

 



 
 
 

                                                                                                                                        
 

 

      

   
                     Od 27.9. do 3.10. spędziliśmy fajny tydzień    

           w Malenowicach. Mieszkaliśmy w hotelu  

              Petr Bezruč. W tym hotelu  

              odwiedziliśmy basen i grotę solną.         

              Wszystkim klasom tzn. 2.-6. się bardzo podobało. 

              KaŜdy dzień mieliśmy fajne zajęcia na podwórku. 

              We wtorek 30.9. wydrapaliśmy się na najwyŜszą 

              górę Beskidów czyli Łysą Górę. W czwartek była  

              dyskoteka. W dniu odjazdu jeszcze byliśmy w 

              muzeum Kopřivnice i przez Białą Górę  

              przeszliśmy do miasta Štramberk. 

 

  Ten pobyt był udany! 

 

Becik i Andy 

 



        
 
 

Pamiętnik śaby, czyli „Total Retard z 
nogawkami na rękach w poniedziałek“ 
 
   Biorąc pod uwagę pogodę momentalnych dni, widziałam najabsurdalniejsze zjawisko 
średnio zesaunowanej jesieni. Pojawił się znów poniedziałek. Tak, poniedziałek, ten dzień, w 
którym się regularnie coś popsuje, co ma wpływ na dalszy ciąg zdemolowanego tygodnia, 
który się rozpoczął od tego nieznośnego poniedziałku, w którym się zawsze coś popsuje i 
dlatego go serdecznie nie znoszę. Jak teraz o tym myślę, to w ogóle nie miało to nic 
wspólnego z pogodą, ale niektórzy ludzie wierzący w fantasmagorystyczne zjawiska by 
twierdzili, Ŝe pogoda ma podstawowy wpływ na ludzki humor. W tym jestem z nimi za jedno, 
ale nawet jeśli by słoneczko świeciło przez cały dzień, to nie ma to na mój humor 
najmniejszego wpływu, bo jest poniedziałek. 
   W poniedziałek Stworzyciel wypowiedział te do dziś cytowane słowa „Fiat lux“. Dla 
niestudiowanych znaczy to „niech się stanie światłość“, ale w pełni ufam, Ŝe jak największa 
ilość osób pobywających przypadkiem na tej planecie będzie to wiedziała. ( Posiadam dzięki 
Stworzycielowi mój tyle nieznaczący mózg, którego działalność jest przeze mnie silnie 
spochybiana, jeśli kiedy jest na to okazja i spontaniczna decyzja do tego czynu, nie wypiję z 
przyjaciółmi przynajmniej trzy decylitry kofoli.) Więc Stworzyciel powiedział to „Fiat lux“. 
Pytanie brzmi, dlaczego nie pomyślał o tym, by powiedzieć coś w rodzaju „Fiat coś innego od 
poniedziałku“? Wtedy najprawdopodobniej jeszcze nie rozmyślał o tym, Ŝe stworzy te mało 
owłosione stworzenia, które wkrótce zapanują planetą, czyli ludzi. Zwracam się do 
wszystkich z gorącym apelem, by w kaŜdy poniedziałek wmawiali sobie uparcie, Ŝe światło 
jest lepsze od wstrętności w zaląŜku wielkości Czarnej Dziury, w której znajduje się nasz 
Wszechświat, gdyby w niej rzeczywiście był, jak twierdzą niektórzy naukowcy. 
   Tak więc nastał potworny poniedziałek. Poniedziałek trzynastego. Pierwsze, co mi przyszło 
do głowy, było, Ŝe to nie będzie zwykły poniedziałek, ale gorszy od wszystkich innych. 
Mamy matmę, co stanowczo oznacza, Ŝe będziemy pisać, z czego znów wychodzi, Ŝe jak 
przede mną połoŜą kartkę z zadaniami, to mózg wyłączy mi się jak mikrofalówka, kiedy 
dostatecznie ogrzeje kotlet z frytkami. Będzie jedno głośnie dzyń i nie wymyślę niczego. 
Astalavista, baby. 



   Stało się jednak coś, co by nawet najlepsza wiedźma nie przedpowiedziała, mianowicie na 
matmie Ŝeśmy nie pisali Na niczym właściwie. Nauczycielki chyba strajkowały, oceny 
sięgały zenitu... no, za duŜo tej pychy mojej osoby. Z nikim nie był problem, z niczym teŜ nie, 
nie było ani jednej złej wiadomości, a jeśli była, to ominęła mnie jak niedawno długopis w 
klasie. To był ten jeden jedyny poniedziałek, który był nienormalny, ale wspaniały. W 
dodatku miałam całkiem miły sen, którego zawartość zostawię dla siebie, bo to moja sprawa. 
W kaŜdym wypadku zaczęłam wierzyć w szczęśliwe dni. 
 
PS: Trzynastka stała się moim szczęśliwym numerem. :D 

 
 
 
 

śaba 

 
 
 
 
  

 
 
GrafologiaGrafologiaGrafologiaGrafologia 

 
Grafologia to dziedzina psychologii, dzięki której moŜna rozpoznać charakter i umiejętności 
człowieka według charakteru jego pisma. 
Słowo „Grafologia“ powstało przez połączenie dwóch greckich słów: „grapho“- znaczy 
pisać i „logos“ – słowo, wiedza. 
W grafologii waŜną rolę odgrywają równieŜ niektóre liczby, zwłaszcza 3, 8 i 9. 
 
Rozpoznasz czyje to pismo? 



 
 
 

Autor tego rękopisu jest osobą wraŜliwą i wyrównaną, na co wskazuje jego duŜe pismo, lekko 
pochylone w prawą stronę. Osoba z duŜym pismem ma mnóstwo marzeń i ambicji. Chce zajść 
jak najdalej. 
Mniejsze rozstępy między poszczególnymi wyrazami robi człowiek bardzo ostroŜny i 
powściągliwy.  
Słowa przerywane w niektórych miejscach, litery jakby niedociągnięte do końca. Osoba ta czegoś 
się obawia, moŜna nawet zasugerować, Ŝe coś ukrywa. 
Zwłaszcza dominujące są wielkie litery na początku zdania. Autor jest pewny siebie, lecz trudno 
nawiązuje kontakty z innymi. 
Pismo nie posiada Ŝadnych ozdób lub innych znaków szczególnych, co oznacza, Ŝe ta osoba jest 
realistą. 
 
Liczba „9“ z dołu zaokrąglona wskazuje na znaczne umiejętności matematyczne, a liczbę „3“ 
równieŜ zaokrągloną piszą osoby, które lubią jasne sytuacje.  

Samara 
                                                                                                         

 

 
1.  Rihanna – Please don´t stop the music     
2.  50Cent 
3.  Code Red – Kanikuły 
4.  Basshunter – All I ever wanted 
5.  Avril Lavinge – Girlfriend 
6.  Katy Perry – I kissed a girl 
7.  Aerosmith – Crazy 



8.  Feel – Jak Anioła głos 
9.  Maryjónka 

    10. Katka Knechtová – Mŏj Bože 
 

 

 
Horoskopy 

 
 
 
Baran: W tym miesiącu spotka cie prawdziwa miłość.Zakochasz się w Raku.  
 
Byk:  Nie ufaj nikomu za bardzo.  
 
Bliźnięta: Ktoś będzie ci chciał popsuć Ŝycie UwaŜaj! 
 
Rak: Ucz się na sprawdziany, bo jeden moŜe skończyć tragicznie. 
 
Lew: BiędzieŜ musieć podjąć  waŜną decyzję.                                                                        
 
Panna: Zapamiętaj: Nic nie jest takie złe, jak wygląda.                                
 
Waga: Jedz nie za duŜo, bo nie wejdziesz do sukni ślubnej.Sportuj.                                                   
 
Skorpion: Zakochasz się w kimś. 
 
Strzelec: Ktoś zaskoczy cię niemile. 
 
KozioroŜec: Skrzywdzisz kogoś. UwaŜaj. MoŜe to skończyć smutno. 
 
Ryby: Twa przyszłość zaleŜy od ciebie 
 
Wodnik:  Twój charakter się spodoba Skorpionowi 

    

 
 
 

 
 

Łucznictwo  
 

Łucznictwo – dyscyplina sportowa polegająca na strzelaniu z łuku  do tarczy 
umieszczonych w odległości 30-90m ( w zależności od konkurencji) . 

 
Taka jest definicja w słowniku tego sportu, ale ja chciałybym wam go przedstawić 
bliżej i opowiedzieć jego historię. Sama ten sport uprawiam chyba rok i za tę chwilę 
bardzo go polubiłam . Mam nadzieję, że go polubicie także po przeczytaniu tego 
artykułu. ☺ 
 



    Łuk i strzały to przedmioty, które odgrywały dużą rolę już w historii. Kiedyś 
łucznictwo było używane do łowów, obrony czy w wojnach. Pierwsze łuki wynaleziono 
już gdzieś w epoce kamienia.Według książki „Pierwszy Amerykanin“  na amerykański 
kontynent  łuk dostał się aż o 35 tysięcy lat później niż do Europy. 
   W historii  starożytnej zaś łuki i strzały były prawdziwymi dziełami mistrzów. W 
tych czasach byli najlepszymi łucznikami Skithowie,  którzy tak niemal zdobyli 
połowę Europy wschodniej. Grecy i Rzymianie raczej cierpieli przez łucznictwo, 
dlatego wynajmowali sobie łuczników, lecz później w rzymskiej legii oddział 
łucznictwa stał się niezbędnym. Starożytni Grecy zrobili z łucznictwa sport narodowy i 
też według mitów greckich  Achilles  był  zabity  przez Parysa strzałą w piętę. 
 W średniowieczu w łucznictwie przodowali Anglicy. Ich narodowy bohater Robin 
Hood był doskonałym strzelcem. Wielki król angielski Ryszard Lwie Serce zmarł na 
poranienie francuską strzałą we  Francji r. 1199. 
   
 W czasach teraźniejszych łucznictwo jest tylko sportem. Jest ono rozdzielone na trzy 
dyscypliny: 

- Halowa 
- W Terenie 
-     Tarczowa 

Na różnych zawodach kobiety strzelają z odległości 70 m, 60 m, 50 m, 30 m,  
mężczyźni z 90 m, 70 m, 50 m, 30 m. Odległości jednak zależą jeszcze od kategorii 
wiekowej zawodnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchiha Itachi 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
MAFIA 2      GTA IV                                     FIFA 09 
 
 
 

MAFIA 2 
 
Mafia II  została zapowiedziana 21 sierpnia 2007 roku przez  firmę 2K Czech 



Akcja gry będzie się rozgrywać w późnych latach 40. i wczesnych latach 50. XX wieku. 
Głównym bohaterem będzie drobny gangster nazywający się Vito Scaletti. 
Obecnie studio 2K Czech jest w trakcie tworzenia gry. 
 
 
                                                   

  Grand Theft Auto IV 
 
Grand Theft Auto IV (GTA IV) to jedenasta część serii gier Grand Theft Auto, produkowana 
przez Rockstar Games. Gra została wydana 29 kwietnia 2008 roku na konsole PlayStation 3 i 
Xbox 360. GTA IV ma zostać wydanę na PC 18 listopada w USA i 21 listopada w Europie. 
Więcej informacji na www.Gta.cz 

                                                     
 
FIFA 09 

 
FIFA 09  wprowadza udoskonalony silnik, uwzględniający elementy wyczekiwane przez 
fanów z całego świata. Gra na PC jest wyjątkowo dopracowana, jeśli chodzi o oprawę 
wizualną i w pełni wykorzystuje moc drzemiącą w wysokiej klasy komputerach osobistych. 
Zgodnie z Ŝyczeniami kibiców, pojawia się fotorealistyczna grafika i równie autentyczna 
mechanika rozgrywki. 

 

         
W przyszłym czasopismie będą gry: 
 
World of Warcraft: Wrath of the Lich King 
Call of Duty 5 : World at War 
The Sims 3 
                                                                                                                   

 
 
 

    
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

Christina Aguilera 
Christina Maria Aguilera  amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. W 
wieku sześciu lat Aguilera wygrała szkolny pokaz talentów. Dwa lata 
później wystąpiła w programie "Star Search", ale tym razem nie udało się jej 



wygrać. Często śpiewała hymn narodowy przed meczami najwaŜniejszych sportowych 
druŜyn zawodowych. Christina występowała w Zaczarowanym Świecie Disneya przez dwa 
sezony. Tam poznała Britney Spears i Justina Timberlake. Dwa lata po zakończeniu 
programu Christina zaczęła podróŜować po świecie, by szkolić swój talent muzyczny. W 
1997 roku występowała w Japonii i Rumunii. W "kraju kwitnącej wiśni" nagrała duet z 
tamtejszą gwiazdą muzyki pop - Keizo Nakanishi. W lutym 2002 roku Aguilera wystapiła na 
zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lak City. Zaśpiewała tam swój nowy 
utwór pt. "Infatuation". Wkrótce zostały ogłoszone nominacje do nagród Grammy, w których 
nagrodzono piosenkę "Lady Marmalade". W maju Aguilera otrzymała kolejne nagrody za tę 
piosenkę. Tym razem do jej rąk trafiły: nagroda Alma Awards, nagroda MTV Japan 
(najlepszy teledysk z filmu) oraz MPVA (najlepsza stylistyka do teledysku). Od 2001 roku 
Christina pracowała nad nową płytą, na której opisała swoje doświadczenia - przejścia z 
byłym chłopakiem, załamanie nerwowe i zdradę przyjaciół. 

 
 
 
 
Enrique Iglesias  
Enrique Iglesias  hiszpański piosenkarz, syn znanego hiszpańskiego piosenkarza i 
kompozytora Julio Iglesiasa. Kiedy miał trzy lata, jego rodzice rozwiedli się. Pięć lat później, 
po porwaniu jego dziadka, Julio Iglesiasa Seniora przez ETA, Enrique przeprowadził się do 
Miami, gdzie mieszkał wówczas jego ojciec. Karierę muzyczną rozpoczął w szkole średniej, 
kiedy wystąpił w musicalu "Hello, Dolly!". JuŜ podczas studiów na University Of Miami, 
Enrique zdecydował, Ŝe spróbuje swoich sił w show-biznesie. Nie miał wówczas 
wystarczająco pieniędzy na nagranie pierwszego demo, lecz z pomocą przyszła mu jego 
opiekunka z dzieciństwa, Elvira Olivares, która zaoferowała poŜyczkę w wysokości 2000 
dolarów. W tym czasie Iglesias nawiązał współpracę z menedŜerem Fernanem Martinezem, 
który rozesłał demo piosenkarza (uŜywającego wówczas pseudonimu Enrique Martinez) do 
kilku wytwórni.  
 
 
 
 

 

                                                                                    
                                                                                           

 
 
 

 

 
 

 

 
 
Przez hall w szpitalu biegnie facet, który właśnie miał mieć operację. 
- Co się stało?! - pytają go inni pacjenci. 
- Słyszałem, jak pielęgniarka mówi: to bardzo prosta operacja, niech pan się nie 



martwi, jestem pewna, Ŝe wszystko będzie dobrze! 
- Próbowała tylko pana uspokoić, co w tym złego?! 
- Ona nie mówiła do mnie. Mówiła do lekarza!!!             
 
 
Na terytorium Indian połoŜono drogę Ŝelazną. Wódz postanowił osobiście powitać 
pierwszy przyjeŜdŜający pociąg. Stanął na torach podniósł rękę w geście 
powitania a lokomotywa... nawet nie zwolniła i przejechała po nim jak po łysej 
kobyle. CięŜko ranny wódz odzyskuje przytomność w swoim tipi, gdy nagle słyszy 
zza ściany narastający gwizd. Zrywa się na równe nogi, wyskakuje na zewnątrz, 
patrzy a tu czajnik z gwizdkiem. Zrzuca go na ziemię, kopie, depcze, wali 
toporkiem. śona wypada za nim wołając: 
- Uspokój się, co robisz??? 
A wódz na to: 
- Zabić gnidę póki mały!!!          
 
 
Sławny profesor chirurgii z Genewy pyta doktora Frankensteina:  
- Twój słuŜący mówił mi, Ŝe potwór którego stworzyłeś zaczął w zeszłym miesiącu 
uczyć się grać na skrzypcach. Jak mu to idzie?  
- Całkiem nieźle. Wczoraj mogłem wreszcie wyjąć sobie watę z uszu! 
 

 
 
Często pijesz?                                                   
- Od czasu do czasu... 
- To znaczy? 
- Od czasu jak knajpę otworzą, do czasu jak ją zamkną 

 
   
 

☺☺☺☺☻☻☻☻ 
 

Jesteś cholerykiem?  
1. Twoją ławkę ktoś niechcący polał słodką wodą mineralną. Co robisz? 

 
a) Bierzesz szmatę i usuwasz plamę. 
b) Prosisz tego kto to zrobił, aby sobie to posprzątał. 
c) Z wściekłością ucierasz plamę szmatą. 
d) Krzyczysz i rzucasz nią w tego śmiałka. 

 
2. Twój kolega z klasy podstawia Ci nogę.Jak reagujesz? 
 

a)Nic,ignorujesz to. Nie obchodzą Cię takie dowcipy. 
b)Mówisz mu, Ŝe to było z jego strony idiotyczne i nie martwisz się dalej sprawą. 
c)Wściekniesz się i nakrzyczysz na niego. 
d) Nadepniesz mu na nogę, kiedy zauwaŜasz, Ŝe ją podstawia. 
 



3. Kiedy chcesz usiąść w autobusie jakieś smarkate dziecko usiądzie na Twoje miejsce. 
Co robisz? 

a) Siadasz gdzie indziej 
b) Parskasz z niezadowoleniem 
c) Całą drogę posyłasz mu zabójcze spojrzenia, więc maluch jest cały 

przelękniony 
d) Bierzesz go na ręce, zrzucasz go i siadasz 

 
4. Piszecie pracę kontrolną, Ty przepisujesz ją na czysto, ale koledzy w tym samym 

czasie rzucają gumą i trącają Twoje pióro, więc powstaje kleks. 
 

a) Prosisz o jeszcze jeden papier, w końcu nie tyle jeszcze przepisałeś 
b) Rzucasz gumę gdzieś do tyłu klasy 
c) Rzucasz gumę do kosza 
d) Krzykniesz i skarŜysz się nauczyciel 

 
      5.Opowiadasz coś kilku kolegom.Nagle jeden z nich zaczyna inną opowieść w wyniku 
czego nikt Cię nie słucha.Jesteś wkurzony? 
 
                   a)Ustępuję kolegowi, i przygotowuję rzeczy do dalszej lekcji. 
                   b)Szybko się opanowuję a następnie zimnym głosem zwracam uwagę, Ŝe to ja                     
mówiłem pierwszy. 
                   c)Zabijasz  kolegę spojrzeniem, parskasz  i obraŜasz się.Nie rozmawiasz z nim do 
końca dnia, albo i dłuŜej. 
                   d) Zaczynasz krzyczeć i robisz z tego sceny. 
 
 
 
Najwięcej odpowiedzi A: Jesteś bardzo opanowany  i mało co Cię wyprowadzi z równowagi, 
ale uwaŜaj, Ŝeby zbyt nie ustępować innym. 
 
Najwięcej odpowiedzi B: Nie zawsze potrafisz  przełknąć gniew , ale zazwyczaj zachowujesz 
się tolerancyjnie. Jesteś w porządku, tak powinno być. 
 
Najwięcej odpowiedzi C: Powiedzmy to sobie otwarcie, nieźle się wkurzasz….Naszczęście nie 
stosujesz  przemocy fizycznej… ☺ 
 
Najwięcej odpowiedzi D: Mam dla Ciebie złą wiadomość- JESTEŚ STUPROCENTOWYM 
CHOLERYKIEM!!!!Postaraj się opanować. Z drugiej strony, nikt nic sobie niepozwoli wobec 
Ciebie. 
 

 
 


