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Gazetka szkolna 

Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
Numer 1/2006 PROMOCYJNY                  cena 0,20 PLN 

 

    
    

W numerze m. W numerze m. W numerze m. W numerze m. in. :in. :in. :in. :     

� Jesienny Rajd do Korzonkowa   � Humor szkolny   
� Dzień Edukacji Narodowej    � Sposób na jesienne smutki 
 

 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2006/07. Jaki będzie? DuŜo zaleŜy od nas samych – kaŜdy powinien 

się zastanowić, czy nie przyjemniej byłoby uczyć się w szkole, gdzie kaŜdy jest uśmiechnięty i nie boi się kole-
gów. MoŜe najwyŜsza pora na zmianę obyczajów, zamiast jestem starszy-, więc mogę nastraszyć- teraz poma-

gam potrzebującym. Czasem Ŝarty bywają bardzo bolesne... to co śmieszne dla jednej osoby, dla setki jest 

przeraŜeniem. Spróbujmy okazywać więcej szacunku dla kolegów, koleŜanek i dla siebie samych. 

 
 

J. angielski 

Angliści nasi 
kochani, 
nie zawsze 
jesteście 
rozumiani 
na waszych 
lekcjach 
tyle słó-
wek,  
ile jest w mrowisku mrówek. 
 

Informatyka 
Monitor, myszka i klawiatura 
to coś innego niŜ ksiąŜek fura, 
bity, bajty i dysk twardy  
nie bądź dla nich taki hardy. 
 

Matematyka 

Matematyka to przedmiot cie-
kawy, 
pomaga rozwiązać zawiłe spra-
wy, 
Pitagoras ostry gość  
nieźle nam daje w kość. 
 

 
 

 

 

Historia 

Historia rozjaśnia widma prze-
szłości, 
ale dla nas to zawiłości, 
dat i bitew nie pamiętamy, 
bo do ksiąŜek od święta zaglą-
damy. 
 
W-F 
W-F to ćwiczenia są fizyczne, 
o wiele lepsze niŜ matematycz-
ne, 
pompki, przysiady, skłony, zwi-
sy, 
biorą w nich udział wszystkie 
urwisy. 
 
J. polski 
Polski to język jest ojczysty, 
lecz nie dla wszystkich to 
oczywiste, 
gdy złe 
stopnie 
dostajemy  
bardzo się 
tym 
przejmujemy. 
 

Biologia 
Pani na biologii, 
nie omawia nam trylogii, 
lecz mówi o zoologii. 
 

Fizyka  
Fizyka jest to 

przedmiot 
ciekawy, 
lecz co 

poniektóry  
z nas jest   z tego kulawy. 
 
 
Chemia 
Na chemii robimy doświadcze-
nia 
i związane z nimi ćwiczenia. 
 
J. niemiecki  
Ich, du, habe, 
er, sie, es, 
my umiemy i ty teŜ. 
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Relacja z zaprzysięŜenia  klas pierwszych 
 

W piątek 13 października 
2006 roku (data wcale nie jest  pe-
chowa) nasze młodsze koleŜanki      
i koledzy klas pierwszych stali się 
pełnoprawnymi uczniami Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki             
w Mosinie. Tego dnia odbyło się 
bowiem ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Do tak wyjątkowego 
dnia przygotowywano się od dłuŜ-
szego czasu. Cała uroczystość za-
częła się  o godzinie 1400 i została 
podzielona na dwie części. Pierwsza 
część miała charakter niezwykle 
uroczysty          i podniosły, a otwo-
rzyło ją odśpiewanie „Mazurka  

Dąbrowskiego”. Wniesiony został 
sztandar szkoły, a uczniowie klas 
pierwszych wypowiedzieli słowa 
roty ślubowania, mając na uwadze 
to, Ŝe: „Kto przysięgę naruszy ach 
biada jemu za Ŝycia biada i biada 
jego złej duszy”. 

 

 
Rota ślubowania: 
 

My uczniowie klas pierwszych przysięgamy:  
    - uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, 
    - szanować własność szkolną, 
    - być uczciwym, prawdomównym,    
         koleŜeńskim, 
    - być wraŜliwym na przejawy agresji                       
         i nietolerancji, 
    - rzetelnie i sumiennie zdobywać wiedzę, 
    - pracować ofiarnie dla naszej ojczyzny    
         Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

PRZYSIĘGAMY 

 
 
W dalszej kolejności kilka 

ciepłych słów do swoich młodszych 
koleŜanek i kolegów skierowali 
przedstawiciele starszych klas, któ-
rzy Ŝyczyli pierwszoklasistom wielu 
sukcesów i nowych doświadczeń     
w kolejnym etapie Ŝycia. 

Druga część uroczystości miała 
charakter mniej oficjalny i obfitowa-
ła w przedstawienia, w których swo-
je talenty artystyczne mogli      

 
zademonstrować nowi uczniowie. 
Były to śmieszne sytuacje związane         
z Ŝyciem w szkole. Obejrzeliśmy 
m.in. rozmowę matki z synem         
o ocenach, spotkanie dwóch nauczy-
cieli, którzy przechwalali się jakich 
to mają zdolnych uczniów, mogli-
śmy usłyszeć zabawny wiersz          
o uczniu, który pisze ciekawe wy-
pracowania, a takŜe posłuchać dow-
cipów. Występy były oceniane przez 
niezwykłego gościa, który zawitał 
do naszej szkoły, Szymona Majew-
skiego i jego dwóch asystentek. Cała 
trójka zgodnie osądziła, Ŝe młodzieŜ 
zasługuje na miano uczniów naszej 
szkoły. Tę część urozmaicił występ 
chórku szkolnego pod kierownic-
twem Siostry Ruth, który wykonał  
 
 
 

 
dwie piękne piosenki: „Moi przyja-
ciele”, „Droga, którą idę”, zadedy-
kowane wszystkim uczniom i przy-
jaciołom naszej szkoły. 
Tego dnia w szkole obchodzono 
równieŜ Dzień Edukacji Narodowej, 
i z tej okazji na ręce dyrekcji wrę-
czono przepiękne bukiety i złoŜono 
serdeczne Ŝyczenia. Dyrektor     
Zespołu Szkół wręczył dyplomy 
uznania i podziękowania za wspólną 
pracę wyróŜnionym nauczycielom    
i pracownikom szkoły. Po skończo-
nej uroczystości zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek do świetli-
cy szkolnej. 
Ten dzień był dla wielu osób bardzo 
wyjątkowy i na pewno pozostanie   
w pamięci na długi okres. 
 

               Monika Kanciak kl. II b LP 
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DEKALOG ANTYDEPRESYJNY 

 
1. Działania doraźne: wizyta      
u fryzjera, peeling całego ciała, na-
turalna maseczka na buzię, zakup 
nowego ciucha, wymienienie się na 
ciuchy lub perfumy    z kumpelką. 
To wszystko przynosi ulgę, ale 
czasami nie wystarcza. 
2. Zadbaj o dietę. Wypij 2 szklan-
ki soku z marchwi. Zjedz grejpfruta 
lub zielone jabłko. śadnych słody-
czy! MoŜesz  z koleŜanką zorgani-
zować sobie dwuosobowe babskie 
spotkanie. Oczywiście obowiązują 
super-zdrowe sałatki.   
3. Skorzystaj ze świeŜego 
powietrza. Wskakuj na 
rower, zabierz koleŜankę na 
jogging. Im gorsza pogoda, tym 
lepiej. Polecamy zmarznięcie na 
kość, ale kontrolowane. Dobre jest 
teŜ odtańczenie     z przyjaciółką 
„Deszczowej piosenki"        w scene-
rii naturalnej (doskonałe nawilŜenie 
zapewnione), a następnie zjedzenie 

po jednej cytrynie (cukier w osta-
teczności dopuszczalny). 
4. Wyczyść szafy ze starych, nie-
potrzebnych ubrań, stosów zakurzo-
nych czasopism i innych „ przyda-
siów".  Wyszoruj wszystkie okna, 

półki, drzwi     
w domu. Co 

najwyŜej 
starzy 

zorganizują 
ci wizytę     

u psychologa, Ŝe 
to niby coś        

z tobą nie 
tak. 

5. Jedź    
z rodziną 

do lasu, do parku, zapisz się na 
kurs samoobrony, kurs tańca czy 
basen. Zmęcz się, spoć, padnij.         
I niech ci to wejdzie w krew. 
6. Wystaw buzię na zbawienne, 
antydepresyjne działanie słońca. 
Pokochaj piegi! 

7. Nie zadręczaj sama siebie 
swoim nastrojem. Pośpiewaj 
trochę, tylko bardzo głośno i dzie-
cinne piosenki (polecamy „Szła 
dzieweczka" lub „Głęboka studzien-
ka"). 
8. Pośmiej się, to świetny masaŜ 
przepony. Sięgnij po jedną z ksią-
Ŝek Musierowiczowej lub 
Chmielewskiej. 
9. Ugotuj coś pysznego dla całej 
rodziny. Niech poznają twoje zdol-
ności kulinarne. 
10. Zrób jaki ś dobry uczynek. 
Nic wielkiego. Mamie trzeba by 
trochę pomóc             z tym praniem. 
Brat strasznie się męczy       z mat-
mą. Kiedy ostatnio odwiedziłaś 
babcię? Nie wymiguj się! Ludzkość 
nie zna przypadków cierpienia na 
chandrę wśród Ŝyczliwych, otwar-
tych serc. 

 
„JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH POTRZEB LUDZKICH JEST MIE Ć  KOGOŚ, 
KTO ZASTANAWIA SI Ę GDZIE JESTEŚMY, KIEDY NIE WRACAMY 
WIECZOREM DO DOMU..."  
 
HUMOR 
 
Tata pyta Jasia:  
-Jak ci idzie w szkole? 
-Dobrze, ale nie wyobraŜasz sobie 
tatusiu, jak pan nauczyciel ci 
zazdrości. JuŜ kilka razy złapał 
mnie za ucho i powiedział: ..Ach, 
gdybym to ja był twoim 
ojcem..." 
 
 
 
 

 
 
        Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z 
której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgło-
śniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. 
Po chwili z klasy wychodzi trzech kolejnych młodzianów, 
którzy pytają: 
- Czy moŜemy iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecieŜ skoro nasz nowy nauczyciel od matematyki 
stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? 
 

  Przed nami Andrzejki. Redakcja ogłasza konkurs na wykonanie plakatu 
andrzejkowego. Pod uwagę brany będzie pomysł, estetyka wykonania i humor. Prace przyjmuje p. K.Gołowacz i 
naleŜy je dostarczyć w terminie do 24 listopada. Autorzy wyróŜnionych plakatów otrzymają nagrody. Ogłoszenie 
wyników w następnym numerze „Adamka”.  
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Dnia 27 września 2006 r. 
odbył się szkolny rajd do Korzon-
kowa, zorganizowany z okazji 
pierwszego dnia jesieni. Uczestni-
kami rajdu byli uczniowie naszej 
szkoły wraz z nauczycielami. 

      JuŜ na samym początku naszej 
wyprawy miało miejsce zabawne 
zdarzenie, mianowicie grupa się  
rozdzieliła. Okazało się bowiem, 
Ŝe mamy dwóch przewodników, 
którzy rozeszli się w róŜne strony.  
Do porządku przywołała nas 
p.Dyrektor, która oznajmiła, Ŝe 

przewodnikiem jest  Pani         
Kołodziej i tylko JEJ mamy słu-

chać, tak więc juŜ w zwartej grupie 
ruszyliśmy   w dalszą drogę. Po-
mimo przeszkód, jakie stawiała 
przed nami przyroda, nikt nie na-
rzekał i wszyscy byli zadowoleni. 
      Gdy dotarliśmy do celu naszej 
wyprawy – Korzonkowa, byliśmy 
mile zaskoczeni, albowiem czekał 
na nas ogromny grill, na którym 
piekły się smakowite kiełbaski. 
Drugą z atrakcji była duŜa scena, 
na której mogliśmy podziwiać 

spontaniczny występ naszych 
dwóch kolegów, czyli duetu    
Bartek & Bartek, tańczących          
w rytmie muzyki country. Zostali 
oni nagrodzenie gromkimi brawa-

mi. Pobyt w Korzonkowie upływał 
uczestnikom bardzo przyjemnie, 
ale wszystko co dobre szybko się 
kończy.     W równie sympatycznej 
atmosferze wróciliśmy do szkoły. 
Myślę, iŜ kaŜdy z nas będzie ten 
rajd miło i ciepło wspominać. 
 

Beata Magdziarek kl. IIIa LO

 
 

 
 

W październiku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na zarząd Samorządu Szkolnego.  W wyniku 
przewaŜającej liczby głosów nowym dowódcą naszego uczniowskiego społeczeństwa został     

Michał Pietrzak ( kl. Ia TL ), a zastępcą Hubert Jabs ( kl. IIa LO ). 
Jak na razie, nowy organ władzy pracuje bez zarzutu ;-) . Z niecierpliwością czekamy na pierwsze 

uchwały! 
 

 
 

  
17 października cztery uczennice naszej szkoły: Beata Magdziarek ( kl. IIIa LO ),             

Agnieszka Adamska ( kl. IIIa LP ), Katarzyna Kaczmarek ( kl. IIIa LP ),                                       
Małgorzata Kaczmarek ( kl. IIIa LP ) otrzymały stypendium Rady Powiatu. Nagroda przyznawana 
jest uczniom za wysokie wyniki w nauce.  
 
 


