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Kwietniowe kalendarium: 
 
1 kwietnia —prima aprilis 

18 —20 kwietnia — egzaminy gimna-
zjalne uczniów klas trzecich 
(pozostali uczniowie mają trzy 

dni wolne!!!) 

22 kwietnia —Międzynarodowy 
Dzień Ziemi 

   

„Bo zwyciężać mogą Ci, 

   co wierzą, że mogą” 

Trzecioklasistom 

życzymy  
połamania piór,  

optymizmu  
i trafienia  

w wymarzone tematy! 

Redakcja IV WŁADZY 

 



 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. W szkole 
święto to czciliśmy tgo samego dnia, czyli we wtorek, 
a jedynie w piątek świętowała klasa 2a. Chłopcy z na-
szego gimnazjum w tym roku postanowili zamówić piz-
zę. Niektórzy bardziej się jednak postarali i oprócz tra-
dycyjnego włoskiego dania m.in. zorganizowali też kon-
kursy, czy wręczyli dziewczynom drobne upominki, np.. 
Kwiaty.  
 Zdecydowana  większość dziewczyn była zadowo-
lona z niespodzianki zorganizowanej przez kolegów. 
Z naszych informacji wynika, że również chłopcy byli 
szczęśliwi, że koleżankom się podobało.  
 Jak pokazują zdjęcia wszyscy byli zadowoleni 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne podobne impre-
zy. 



Pausia :D 

Muzyczne Gwiazdy  

i Gwiazdeczki 

Selena Marie Gomez urodziła się 22 lipca 
1992 w Grand Prairie, jest amerykańską aktorką 
i piosenkarką, która zasłynęła rolą Alex Russo 
w serialu Czarodzieje z Waverly Place. Od tego 
czasu Gomez wystąpiła w szeregu filmów telewi-
zyjnych, włączając w to Kopciuszek: Roztańczona 
historia, Czarodzieje z Waverly Place: Film 
i Program ochrony księżniczek, a także zadebiu-
towała w pełnometrażowym filmie kinowym – 
Ramona i Beezus.  
“Selena” po grecku oznacza “księżyc”, a w mito-
logii greckiej jest to bogini i uosobienie Księżyca.  

Kariera Gomez obejmuje również aktywność muzyczną. Selena jest założycielką i wokalistką gru-
py Selena Gomez & the Scene, która dotychczas wydała trzy albumy studyjne: Kiss & Tell, A Year 
Without Rain oraz When the Sun Goes Down. Czwarta płyta Seleny ma tytuł "Stars Dance", jest 
ona pierwsza solową płytą Seleny.  W 2008 roku Selena Gomez została odznaczona honorowym 
tytułem ambasadora dobrej woli UNICEF, stając się jednocześnie najmłodszym członkiem tego 
gremium.  

Poniżej macie jej albumy solowe: 

„Star Dance” (2013r.) „For You” (2014r.) „Revival” (2015r.) 

Wystąpiła również w popularnym serialu dla dzieci „Barney i przyjaciele”. 
Karierę aktorską rozpoczęła w wieku siedmiu lat. Następnie zagrała epizodyczne role w obrazie 
„Mali agenci 3D: Trójwymiarowy odjazd oraz w filmie telewizyjnym Strażnik Teksasu – Próba 
ognia. 
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Przed egzaminem: 
 Nie ucz się w nocy. 
 Wyśpij się. 
 Koniecznie zjedz lekkie i syte śniadanie. 
 Nie bierz żadnych tabletek na uspokojenie 

lub koncentrację. 
 Wstań o takiej porze, abyś mógł spokoj-

nie i bez nerwów dojść/dojechać  na miej-
sce. 

 Ubierz się elegancko, ale wygodnie i sto-
sownie do pogody. 

 Nie denerwuj się. 

Podczas egzaminu: 
 Czytaj starannie każde polecenie. 
 Pisz czarnym długopisem. 
 Dbaj o staranność i estetykę zapisu. 
 Rozwiązuj w pierwszej kolejności ła-

twiejsze zadania, a trudniejsze zostaw 
na później. 

 Nie wnoś na salę żadnych urządzeń 
elektronicznych. 

 

Czy należy się stresować egzaminami, czy 
podchodzić do nich spokojnie? 

 Oczywiście, że na spokojnie! Nie ma tutaj 
możliwości, że nie zdasz, więc nie ma się czego 
obawiać. Stres nie wzniesie nic dobrego, spró-
buj to sobie uświadomić.  
 Ważne, byś uczył się na miarę swoich  
możliwości. Nie zostawiaj nauki  na ostatni mo-
ment, ponieważ wtedy zaczniesz się denerwo-
wać, że nie zdążysz się nauczyć. Do nauki przy-
dają  się także  własnoręcznie pisane notatki.  
Już systematyzując wiedzę i zapisując ją na 
kartce przyswajamy sobie wiadomości! Warto 
też najważniejsze 
informacje  pod-
kreślić różnymi 
kolorami, wtedy 
rzucają się w 
oczy i  lepiej, 
szybciej się je 
zapamiętuje. 

Dekalog 

trzecioklasisty 

Podstawowe terminy egzaminu gimna-
zjalnego:  

część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. 
(poniedziałek)  
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 
godz. 9:00  
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00 
 
część matematyczno-przyrodnicza –  
19 kwietnia 2016 r. (wtorek)  
z zakresu przedmiotów przyrodniczych -  
godz. 9:00  
z zakresu matematyki - godz. 11:00 
 
Język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. 
(środa)  
na poziomie podstawowym - godz. 9:00  
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 

Powodzenia :) 
Weronika 



Zadbaj o siebie. 

Pamiętaj też, że na sprawdzianach, kartkówkach, 
egzaminach ważne jest Twoje samopoczucie 
oraz to czy, jesteś wypoczęty. Dobrze więc 
przed klasówką zadbać o to, żeby nie być zmę-
czonym i spędzić parę chwil na czymś przyjem-
nym.  

A więc 

NIE DAJMY SIĘ STRESOWI!!! 

Mój sposób  
    na stres 

 Zdarza Ci się przed klasówką mieć totalną pustkę 
w głowie, mimo że jesteś dobrze przygotowany? Każdy 
sprawdzian powoduje, że okropnie się denerwujesz? Nie możesz zasnąć przed 
ważną kartkówką? Wszystkie te objawy świadczą o tym, że dopadł Cię STRES!!! 

Jak sobie z nim radzić? Odpowiedź  znajdziesz w naszym artykule. 

Niewielki stres jest całkiem naturalny. 

To normalne, że stresujemy się w sytuacjach, 
w których jesteśmy oceniani, np. w czasie kla-
sówek czy sprawdzianów. Odrobina stresu mo-
że być pomocna, by zabrać się do pracy. Jeśli 
jednak ten stres nie mobilizuje nas do działania, 
tylko przeszkadza - to sygnał, że jest zbyt silny. 
Może to być nieprzyjemne, często czujemy się 
w takich 
chwilach 
bezradni, 
zagubieni. 

Co może pomóc? 

Bywa, że pomocne mogą się okazać najprostsze sposoby, 
takie jak oddychanie, liczenie do dziesięciu czy mówienie 
sobie czegoś kojącego w myślach. Warto też skoncentro-
wać się na zadaniu - pomyśleć od czego mogę zacząć, jak zwykle rozwiązuję podobne ćwicze-
nia, a na bok odłożyć myśli o tym - co będzie, jeśli mi się nie uda. Na każdego może działać coś 
innego, dlatego warto wypróbować różne pomysły. Z czasem mogą one działać coraz lepiej. 

Można też o takich sytuacjach rozmawiać ze znajomymi i bliskimi osobami, np. z przyjaciółmi. 
To zwykle pozwala poczuć ulgę i poukładać myśli. Pomocne może okazać się też spotkanie 
z pedagogiem szkolnym, podczas którego można lepiej zrozumieć, co sprawia, że tak bardzo 

się denerwujemy, i nauczyć się sposobów radze-
nia sobie ze stresem. 



*** 

Humor 

z zajączkiem :) 

Przychodzi zajaczek do sklepu i pyta: 
- Macie 10-metrowy chleb? 
Sprzedawca odpowiada: 
- Nie, nie mamy. 
Następnego dni zajączek znowu przychodzi i pyta: 
- Macie 10-metrowy chleb? 
- Nie, nie mamy. 
Na następny dzień to samo i na następny… I tak przez 
kilka tygodni. 
Sprzedawca ma już dość i mówi: 
- To upieczcie mu ten 10-metrowy chleb, bo mi spo-
koju nie da. 
Następnego dnia przychodzi zajączek i pyta: 
- Macie 10-metrowy chleb? 
- Tak, mamy!!! 
- To poproszę piętkę...  

Przychodzi zajączek na stację 
benzynową i pyta: 
- Są banany? 
Kasjer odpowiada: 
- Nie ma. 
Na drugi dzień zajączek przy-
chodzi i pyta o to samo i 
otrzymuje taką samą odpo-
wiedź. Ta sama sytuacja po-
wtarza się przez kolejne dwa 
dni. W końcu piątego dnia 
zajączek idzie na stację ben-
zynową i widzi tabliczkę: - 
"Brak bananów". 
Zajączek mówi: 
- Kurde, a jednak były!  

*** 

*** 

Co robi traktor u fryzjera?  
- Warkocze. 

Mąż do żony:  
- Kochanie, spełniło się twoje marzenie, 
by zamieszkać w droższym mieszkaniu. 
Od przyszłego tygodnia podnoszą nam 
czynsz.  

Moja żona myśli, że oblała prawko w 
momencie, w którym nie zatrzymała się 
przed zebrą. Ja wiem, że stało się to już 
w momencie wjechania do zoo.  

/Naty. 
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