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  Pegaz 



 

Witamy!! 

 

Koronawirus zmienił cały świat. 

Wystarczy kilka przykładów, by to 

udowodnić: 

 dzieci i młodzież chcą iść do 

szkoły 

 dorośli mówią do dzieci: siadaj do komputera! 

 lekarze mówią: nie wychodź z domu, nie biegaj na świeżym 

powietrzu, spaceruj krótko. 

Świat stanął na głowie. Wszystko jest na opak. 

Tęsknimy za szkołą, za wyjściem do sklepu, lasu czy kościoła, za 

rowerem i grą w piłkę. Tęsknimy za kontaktem z innymi ludźmi. Za 

zwykłą codziennością taką, jakiej przedtem nie docenialiśmy. 

 

Kiedy wszystko jest inaczej nasza szkolna gazetka też musi być inna. 

W tym numerze nie znajdziecie więc naszych stałych rubryk takich 

jak: Przyłapani na korytarzu, Zapytaj nauczyciela, Oto ja. Nie będzie 

też krzyżówki i kuponów do losowania nagrody. 

Zamiast tego mamy dla was wywiady, które redaktorzy szkolnej 

gazetki przeprowadzili … sami ze sobą. 

Zapraszamy do czytania 



Wywiad - rzeka z samym sobą 
 

 

 

Imię i nazwisko: Amelia Sidor 

1. Znak zodiaku:  Rak 

2. Ulubiony przedmiot 

w szkole: Mój ulubiony 

przedmiot w szkole to język 

polski. Od zawsze lekcje języka 

polskiego były dla mnie 

interesujące i ciekawe. Myślę, że 

zależy to  w głównej mierze od 

nauczyciela, który umie dobrze 

przekazać wiedzę w sposób 

bardzo ciekawy równocześnie 

wciągając ucznia w rozmowę uwzględniając jego spojrzenie na dany 

temat. Drugim  moim przedmiotem jest historia, która uczy nas 

o dziejach powstania państwa oraz o kulturze i chrześcijaństwie, które 

tworzyły się przez ponad tysiąc lat.  

3. Ulubiony kolor: Zielony to kolor radości. Jest oznaką wiosny, gdy 

przyroda budzi się do życia. 

4. Ulubiony smak lodów: Tylko i wyłącznie wanilia. 

5. Ulubiona piosenka:  ,,Szampan’’ 

6. Ulubiony celebryta: Sławomir, ponieważ podoba mi się jego muzyka 

oraz wesołe podejście do życia. Miałam okazję być na jego koncercie 

i spotkać się z nim osobiście. 

7. Ulubione kwiaty: Żółte tulipany 

8. Ulubiony sport: Bardzo lubię grać w piłkę ręczną między innymi 

dlatego, że jest to gra zespołowa, która sprawia mi frajdę. 

9. Ulubiona książka: ,, Chłopcy z placu broni’’. Bardzo mnie ciekawiła, 

ponieważ jest to książka przygodowa. 



10. Ulubione miejsce w domu: Mój pokój, ponieważ spędzam tam dużo 

czasu. 

11. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? Myślę, że jest to 

dobry czas, żeby spędzić go z rodziną, gdyż wcześniej u większości nie 

było takiej możliwości z powodu pracy i szkoły. Mam też więcej czasu, 

aby zrobić rzeczy, na które wcześniej nie miałam czasu. 

12. Co robię w domu? Do południa spędzam czas przy komputerze, 

ponieważ odrabiam zadania domowe. Lubię czystość, więc prawie co 

drugi dzień sprzątam. Oczywiście  wykonuję ćwiczenia związane 

z rehabilitacją i wtedy czuję się lepiej. 

13. Mój sposób na nudę:  Mając teraz dużo  czasu, nie narzekam na 

nudę. Jeśli jednak złapie mnie nuda, wykorzystuję  ten czas na 

sprzątanie, uczenie się, a czasem zdarzy mi się też poczytać jakąś fajną 

książkę. 

14. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Spotkania z przyjaciółmi.   

15. Jaki film polecam do obejrzenia? Zależy kto co lubi. Ja osobiście 

polecam film pt.: ,,Zielona mila’’. 

16. Co ładnego mam w swoim pokoju?  Raz na jakiś czas mam swojego 

brata, który przyjdzie do mnie po coś …. cha cha cha cha. 

17. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym 

myślę? Jest troszkę za dużo nauki. Z tego względu wolałabym chodzić 

do szkoły. 

18. Tegoroczna Wielkanoc….  będzie dla mnie całkiem inna. Jest mi  

bardzo przykro z tego powodu, że te święta będą smutne i troszkę 

samotne. Bez większych spotkań z rodziną. Bardzo lubię święta 

wielkanocne i ciężko mi to zrozumieć, że będą inne. Ale nasze zdrowie 

jest ważniejsze.  

 



19. Moi najlepsi przyjaciele: Przyjaźnię się ze wszystkimi i staram się 

mieć dobry kontakt ze wszystkimi. 

20. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Mój ideał pizzy -  

musi być kurczak lub szynka  cha cha. 

21. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość …..czekolada 

miętowa, Chipsy, ciastka delicje i ogólnie moje ulubione słodycze 

22. Najczęściej martwię się o … moje babcie, gdyż mieszkają same 

i w tym ciężkim  czasie potrzebują mojej pomocy. 

23. Marzę o podróży do …. Grecji i Egiptu, ponieważ jest tam inny klimat 

24. Najlepszy suchar jaki ostatnio słyszałam  - najlepszy humor 

miałam, gdy oglądałam kabaret Mariolka spotkanie z dzikiem 

25. Ciekawostka lub śmieszna historyjka, którą ostatnio 

usłyszałem, przeczytałem Tato powiesił na ścianie mapę Polski 

i powiedział do mamy, że tam gdzie mama trafi lotką na mapę to tam 

tato ją zabierze i spędzi tam dwa tygodnie, gdy skończy się 

koronawirus. Mama jest niezadowolona, ponieważ jej lotka trafiła za 

szafę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad - rzeka z samym sobą 
 

1. Imię i nazwisko: Kamila Dudek 

2. Znak zodiaku: Wodnik 

3. Ulubiony przedmiot w szkole: Moim ulubionym  

przedmiotem w szkole jest  w-f, ponieważ nie trzeba się 

z niego uczyć. 

4. Ulubiony kolor: Moim ulubionym kolorem jest  niebieski. 

5. Ulubiony smak lodów: Moim ulubionym smakiem lodów jest  

smak malinowy.  

 
 

6. Ulubiona piosenka: nie mam ulubionej piosenki. 

7. Ulubiony celebryta: Moim ulubionym celebrytą jest  Andrzej 

Grabowski, ponieważ  fajnie odgrywa role komediowe. 

8. Ulubione kwiaty: Moimi  ulubionymi kwiatami są tulipany. 

9. Ulubiony sport: Moim ulubionym sportem do kibicowania są 

skoki narciarskie  

10. Ulubiona książka: Moją ulubioną książką są Opowieści 

z Narnii, ponieważ  w tej książce jest dużo fantastyki i przygód. 



11. Ulubione miejsce w domu: Moim ulubionym miejscem 

w domu jest mój pokój, ponieważ lubię w nim przybywać. 

12. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? Siedząc teraz 

w domu czuję,  że czegoś mi brakuje. Brakuje mi kontaktu 

z moimi rówieśnikami  oraz spędzania czasu poza domem. 

13. Co robię w domu? W domu po odrobieniu zadań 

odpoczywam, oraz pomagam mamie w obowiązkach 

domowych.  

14. Mój sposób na nudę: Moim sposobem na nudę jest oglądanie 

ciekawych programów telewizyjnych. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Najbardziej teraz brakuje 

mi moich  najbliższych przyjaciół i kontaktów z babcią. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? Polecam film ,,Wicher’’ 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? W swoim pokoju mam  

ładne ozdoby stojące na meblach. 

18. Tegoroczną Wielkanoc…. spędzę w domu  ze swoją najbliższą 

rodzina.  

19. Moi najlepsi przyjaciele to: Ola i Łucja. 

20. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Idealna pizza 

powinna mieć  dużo sera. 

21. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie ten koronawirus. 

22. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość …..Chipsy, 

pomarańcze, jogurt, frytki i cukierki. 

23. Czuję radość na myśl o … wolnym  od szkoły.  

24. Najczęściej martwię się o …moich 

rodziców i brata.  

25. Marzę o podróży  …  Hiszpanii, 

ponieważ ciekawi mnie ten kraj.  

26. Zwierzę, do którego jestem podobny 

to …. Królik.   



Wywiad - rzeka z samym sobą 

 
1. Imię i nazwisko: Patrycja Grunt 

2. Znak zodiaku: Koziorożec  

3. Ulubiony przedmiot w szkole: polski, ponieważ nie jest on dla 

mnie trudny. 

4. Ulubiony kolor: czarny i czerwony, ponieważ dobrze mnie opisują. 

5. Ulubiony smak lodów: mango. 

6. Ulubiona piosenka: Szampan. 

7. Ulubiony celebryta:  Magda Gessler za jej charakter. 

8. Ulubione kwiaty: czerwone róże. 

9. Ulubiony sport: piłka nożna, ale ja tylko jako kibic. 

10. Ulubiona książka: Luren Brooke ,,Niezapomniane lato’’. 

11. Ulubione miejsce w domu: moje łóżko, 

spędzam w nim najwięcej czasu. 

12. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas 

w domu? Nudzi mi się bardzo. 

13. Co robię w domu? Robię zadania, 

oglądam filmy albo czytam książkę. 

14. Mój sposób na nudę słuchanie muzyki. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? 

Przyjaciół. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? 

,,Ósmoklasiści nie płaczą’’. 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? 

Najładniejszy jest mój miś. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Może być, ale 

wole szkołę. 

19. Tegoroczną Wielkanoc…. spędzam w domu. 



20. Moi najlepsi przyjaciele Natalka, Zuzia i kilka innych osób. 

21. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Ser i szynka. 

22. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie fakt, że nie mogę 

wychodzić. 

23. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość: pizza, zapiekanki, 

pierogi, żelki, czekolada. 

24. Czuję radość na myśl o … jedzeniu pizzy.  

 
25. Najczęściej martwię się o … głupie pomysły mojej przyjaciółki. 

26. Marzę o podróży do ….  Tajlandii, bo jest tam ładnie. 

27. Zwierzę, do którego jestem podobny to … Kunekunda (???), bo 

koledzy tak stwierdzili, chacha. 

28. Gdybym mogła zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, 

to chciałabym być Magdą Gessler, bo oceniałabym restauracje, 

chacha. 

29. Najlepszy suchar  jaki ostatnio słyszałam…  kręcisz mnie jak 

mikrofalówka talerz, chacha. 



Wywiad - rzeka z samym sobą 

 
1. Imię i nazwisko: Aleksandra Bojarska 

2. Znak zodiaku: Panna 

3. Ulubiony przedmiot w szkole: …… Moim ulubionym przedmiotem 

szkolnym jest, WOS.  Stał się nim, gdyż kiedyś średnio mnie 

interesowały tematy z wiedzy o społeczeństwie, a teraz mnie to 

bardzo  zaciekawiło. Mimo że z tego przedmiotu są oceny, to nie 

przeszkadza mi to, lubię pisać rozprawki. 

4. Ulubiony kolor: Jest to szary, dlatego że jest pomiędzy białym,                       

a kolorem czarnym. 

5. Ulubiony smak lodów: orzechowy. 

6. Ulubiony celebryta: Marcel Doliński, mimo że nie śledzę go tak 

często w mediach społecznościowych, to lubię go za to, że potrafi 

przelać własne przeżycia na kartkę i potem zrobić z tego tak 

ciekawe piosenki jak „Szczerze”, a ma rocznikowo 17 lat. 

7. Ulubione kwiaty: Róże. Nie znam się na innych rodzajach 

kwiatów, mimo  że jest tak ich wiele. 

Ulubiony sport: Moim 

ulubionym sportem jest 

siatkówka. Nikomu nie 

kibicuję. 

8. Ulubiona książka: Nie 

przepadam za czytaniem 

książek, no chyba że jest to 

książka wojenna, to wtedy 

mogę przeczytać, bo tam 

dzieją się prawdziwe 



zdarzenia, a ja nie lubię fantastyki. 

9. Ulubione miejsce w domu: Jest to mój pokój, bo mam tutaj święty 

spokój. 

10. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? Moje dni są 

codziennie podobne. Wstaję w pół do ósmej, ogarniam się, coś 

zjem, potem włączam librusa no i wiadomo… Więc czuję się tak 

„rutynowo”. Jedynie w weekend mogę się wyspać. 

11. Co robię w domu? Coraz częściej sprzątam, a kiedyś tylko parę 

razy w tygodniu, robię zadania, powtarzam rolę, oglądam anime,  

gram czasem z bratem quizy, poświęcam pieskowi więcej uwagi, 

gram w The Sims 4, piszę sobie teksty piosenek, które pamiętam 

na pamięć, czasami się uczę. 

 
12. Mój sposób na nudę: Robię te wszystkie rzeczy wymienione 

w podpunkcie 13, więc tak często mi się nie nudzi. 

13. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Wychodzenia z domu oraz 

lekcji w szkole. 

14. Jaki film polecam do obejrzenia? Szczerze mówiąc to nie wiem, 

może „Every day”, „Jojo Rabbit”. 

15. Co ładnego mam w swoim pokoju? Stolik, który jest szklany. 

16. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Różnie.. Nie 

potrafię się wypowiadać. 



17. Tegoroczna Wielkanoc…. będzie inna niż poprzednie. 

18. Moi najlepsi przyjaciele: Sebastian, Dominika, Kamila, Natalia. 

19. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Takie, które 

odpowiadają danej osobie. 

20. Co mnie denerwuje? Jestem  osobą, która łatwo się denerwuje. 

Złości mnie to, jak ktoś nie zamknie drzwi do mojego pokoju, ale 

panuję nad tym 😊.   

21. Najczęściej martwię się o … Martwię się o relacje między ludźmi. 

22.  Marzę o podróży do ….  Holandii, bo lubię zwiedzać inne kraje. 

23. Zwierzę, do którego jestem podobny to … kot.  

24. Ciekawostka, którą ostatnio przeczytałam: Koty chadzają 

własnymi ścieżkami - dlatego nikt nie wmówi im, że przespanie 

70% życia jest czymś złym. Ludzie - przeciwnie. Statystycznie 

przesypiają ok. 30% ziemskiej wędrówki, a i tak namiętnie 

eksperymentują, by ograniczyć sen do minimum. Na początku lat 

90. popularne były 6-dniowe wyścigi rowerowe, w których 

zwyciężał ten kolarz, który zdołał przepedałować najdłuższy 

dystans. Z tego powodu zawodnicy niemal zupełnie rezygnowali 

ze snu - co kończyło się halucynacjami i w konsekwencji licznymi 

wypadkami. Ot, sport i zdrowie. 

25. Najlepszy suchar   

    



Wywiad - rzeka z samym sobą 

 
1. Imię i nazwisko: Dawid 

Krawiec 

2. Znak zodiaku: Bliźnięta. 

3. Ulubiony przedmiot 

w szkole: Oczywiście jest to 

fizyka. Przede wszystkim 

dlatego, że jest to logiczny 

i bardzo ciekawy przedmiot. 

4. Ulubiony kolor: Czerwony. 

5. Ulubiony smak lodów: 

Śmietankowe 

6. Ulubiona piosenka: „Tylko 

biedronka nie ma ogonka”. 

7. Ulubiony celebryta: Lech Wałęsa. Przede wszystkim odwaga 

i dążenie do celu oraz zaangażowanie w dobro kraju. 

8. Ulubione kwiaty: Pierwiosnki 

9. Ulubiony sport Chociaż w ostatnim czasie mniej interesuję się 

sportem, to będzie to piłka nożna. Jest to bardzo emocjonujący 

sport, który może bardzo zaciekawić. 

10. Ulubiona książka „Powrót do 

jedwabnego”. Przede wszystkim 

pokazanie jaka jest prawda. 

11. Ulubione miejsce w domu Mój 

pokój. Zawsze jest tam świeżo i cicho.  

12. Jak się czuję, siedząc teraz cały 

czas w domu? (co o tym myślę?) 

Siedząc cały czas w domu, na pewno 



czuję się inaczej. Jest to coś nowego. Myślę, że jest to czas, który 

możemy wykorzystać na rzeczy, na które nie mieliśmy wcześniej 

czasu. 

13. Co robię w domu? To co muszę, czyli robię wszelakie zadania. 

W wolnym czasie spełniam się grając na komputerze. 

14. Mój sposób (sposoby) na nudę Skwituję to krótko: Osoby 

inteligentne nigdy się nie nudzą. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Wolnej przestrzeni. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? Nie oglądam filmów. Za to 

preferuję bajki. 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? Po wielu godzinach 

przemyśleń i konsekwentnych działań, odpowiadam pewnie, iż 

łóżko. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym 

myślę? Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Można się do 

tego przyzwyczaić. Jednak myślę, że nie zastąpi to normalnego 

nauczania i z czasem będzie trzeba wrócić do tradycyjnych metod. 

19. Tegoroczna Wielkanoc…. będzie inna niż zawsze. 

20. Moi najlepsi przyjaciele Nie posiadam przyjaciół.  

21. Jakie składniki 

powinna mieć idealna 

pizza? Jest to 

oczywiście: szynka, 

ananas, kukurydza, 

ser, pieczarki oraz sos 

czosnkowy i keczup.  

22. Co mnie 

denerwuje? Głupota 

ludzi tego świata. 



23. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość ….. Pizza, żurek, 

kebab, hamburger, czekolada gorzka. 

24. Czuję radość na myśl o … wolnym czasie. 

25. Najczęściej martwię się o … przyszłość świata. 

26. Marzę o podróży do …. Izraela. Jest to miejsce, które otwiera 

bardzo dużo możliwości. 

27. Zwierzę, do którego jestem podobny: Mój pies. Rozumiemy się 

bez słów. 

28. Gdybym mógł zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, 

to chciałbym być … Nie wiem, czy jest to znana osoba, bo dba 

o swoją anonimowość, ale chciałbym być John Davidson 

Rockefellerem. Duże wpływy to duże możliwości. 

29. Najlepszy suchar  jaki ostatnio słyszałem…  Tate, co to jest 

dyplomata  

 -Dyplomata to jest taki kupiec, co handluje polityką. 

30. Ciekawostka lub śmieszna historyjka, którą ostatnio usłyszałem, 

przeczytałem  

1.Pytają fabrykanta: 

 -Pański syn ożenił się z miłości czy dla pieniędzy? 

 Fabrykant zastanawia się chwilę, w końcu mówi: 

-Z miłości do pieniędzy.  

 



 

2. Ksiądz i rabin spotykają się w przedziale kolejowym. W trakcie 

rozmowy, utrzymywanej w przyjaznym tonie, duchowny katolicki 

częstuje duchownego żydowskiego szynką. Rabin odmawia. 

– Zakon zabrania nam jeść wieprzowinę. 

Ksiądz mlaska językiem: 

– Jaka szkoda! To takie dobre! 

Na jednej ze stacji proboszcz wysiada. Rabin żegnając się mówi: 

– Proszę pozdrowić szanowną małżonkę! 

Duchowny odwraca się: 

– Nas księży, obowiązuje celibat. Nie mam żony. 

Na to rabin: 

– Jaka szkoda! To takie dobre!  

 

3. Niesie wieść, że do cadyka z Miropola 

razu pewnego przybył znany ze skąpstwa 

bogacz. Rabbi wysłuchał go, a potem 

wskazał na okno. 

– Spójrz no! Co tam widzisz? 

– Ludzi! – odpowiedział bogacz. 

Wtedy rabbi wskazał zwierciadło i znowu rzekł: 

– A spojrzyj no tam! Co widzisz? 

– Siebie! – odpowiedział bogacz. 

– Otóż to właśnie – rzekł cadyk z Miropola. – W oknie jest szkło i w 

zwierciadle jest szkło. Lecz szkło zwierciadła jest posrebrzone. Atoli 

gdy w grę wchodzi srebro, człowiek przestaje dostrzegać innych, 

widzi tylko siebie… 

 

 

 



Wywiad - rzeka z samym sobą 
Imię i nazwisko: Przemek Kamiński 

Znak zodiaku: Koziorożec 

Ulubiony przedmiot w szkole: Biologia, ponieważ ma ciekawe 

tematy. 

Ulubiony kolor: czerwony, ze względu na to, że pasuje do wielu 

rzeczy. 

Ulubiony smak lodów: truskawkowe i czekoladowe. 

Ulubiona piosenka: typu bass boosted. 

Ulubiony celebryta: nie mam. 

Ulubione kwiaty: czerwone albo białe np. tulipany.  

 

Ulubiony sport: piłka 

nożna, dlatego że jest to 

interesujący sport. 

Ulubiona książka: 

Zemsta, ponieważ jest 

ciekawa i dobrze się ją 

czyta. 

Ulubione miejsce w domu: mój pokój - ze względu na prywatność. 

Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? Jest dość dziwnie, ale 

trochę już przywykłem. 

Co robię w domu? Śpię, piję i jem, gram, pomagam rodzicom, bawię 

się z siostrą. 

Mój sposób na nudę: robić coś, co zajmuje dużo czasu. 

Czego brakuje mi teraz najbardziej? Swobody. 

Jaki film polecam do obejrzenia? Nie oglądam zbytnio filmów, więc 

nie mam jakich polecić. 

Co ładnego mam w swoim pokoju? Meble. 



Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym myślę? 

Jest to dobre rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. 

Tegoroczna Wielkanoc … jest taka, jakby jej nie było. 

Moi najlepsi przyjaciele: Kacper, Mikołaj, Maciek, Konrad, Olek, 

Dawid, Nikolas. 

Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? pieczarki, kukurydza, sos 

pomidorowy, szynka, ser. 

Co mnie denerwuje? Zależy. 

5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość: nie mam takich. 

Czuję radość na myśl o … luźnym wieczorze. 

Najczęściej martwię się o … bliskich, psa i czasami o przyszłość, ale 

rzadko. 

Marzę o podróży do … Włoch, Ameryki i Holandii.  

 
Zwierzę, do którego jestem podobny to: nie mam pojęcia. 

Gdybym mógł zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, to 

chciałbym być … youtuberem, ponieważ kiedyś się tym 

interesowałem. 

Ciekawostka, którą ostatnio usłyszałem: połowa nosicieli 

koronawirusa nie ma objawów choroby. 



Wywiad – rzeka z samym sobą 
 

1.  Imię i nazwisko: 

Olga Krzywańska 

2. Znak zodiaku: 

Wodnik 

3. Ulubiony przedmiot 

w szkole: 

Moim ulubionym 

przedmiotem jest WF, 

ponieważ lubię 

uprawiać sport 

i sprawia mi to 

satysfakcję. 

4. Ulubiony kolor: 

Moim ulubionym kolorem jest biały, ponieważ bardzo go lubię. 

5. Ulubiony smak lodów: 

Bardzo lubię lody czekoladowe. 

6. Ulubiona piosenka: 

Nie mam ulubionej piosenki.  

7. Ulubiony celebryta: 

Nie mam ulubionego celebryty, lecz jak mam wybierać to Magda 

Gessler. 

8. Ulubione kwiaty: 

Uwielbiam białe róże. 

9. Ulubiony sport: 

Chętnie gram w piłkę ręczną. 

10. Ulubiona książka: 

Nie za bardzo lubię czytać książki, dlatego moją 

ulubioną lekturą jest ,,Tajemniczy ogród” 

11. Ulubione miejsce w domu: 

Moim ulubionym miejscem w domu jest mój 

pokój, ponieważ spędzam w nim najwięcej czasu. 



12. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? 

Bardzo się nudzę, ale nauczyciele dbają, żeby nie zabrakło nam zadań 

do rozwiązywania. 

13. Co robię w domu? 

Najczęściej uczę się, oglądam telewizję i jem. 

14. Mój sposób na nudę: 

Nie mam jakiegoś dobrego sposobu na wykorzystywanie pożytecznie 

czasu. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? 

Najbardziej brakuje mi możliwości wychodzenia z domu i spotkań ze 

znajomymi. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? 

Wszystkie filmy, ponieważ nie zabraknie nam czasu na pooglądanie 

ich.  

 
17. Co ładnego mam w swoim pokoju? 

Wszystko jest ładne. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym 

myślę? 

Szczerze wolałabym teraz chodzić do szkoły.  



19. Tegoroczna Wielkanoc… 

Tegoroczna Wielkanoc będzie inna niż wszystkie. Spędzimy ją 

w wąskim gronie rodzinnym, przed telewizorem. 

20. Moi najlepsi przyjaciele… 

Moi najlepsi przyjaciele, teraz pewnie nudzą się tak jak ja i chcą już 

wyjść poza teren domu. 

21. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? 

Idealna pizza powinna mieć: ser, kurczaka, pieczarki i kukurydzę. 

22. Co mnie denerwuje? 

Denerwuje mnie to, że w mediach społecznościowych ciągle mówią 

o koronawirusie. 

23. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość: 

Na pewno są to moje ulubione słodycze, na 4 pozostałe nie mam 

pomysłu. 

24. Czuję radość na myśl o… 

Czuję radość na myśl o możliwym zakończeniu kwarantanny. 

25. Najczęściej martwię się o… 

Najczęściej martwię się o to, że podczas kwarantanny zwariuję. 

26. Marzę o podróży do… 

Marzę o podróży na Malediwy, ponieważ jest tam pięknie. 

27. Zwierzę, do którego jestem podobny to? 

Zwierzę, do którego jestem podobny to osioł, ponieważ jestem uparta. 

28. Gdybym mogła zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną 

osobą, to chciałabym być? 

Kylie Jenner, ponieważ jest ikoną stylu. 

29. Najlepszy suchar jaki ostatnio słyszałem? 

Gdzie bociany chodzą do sklepu?  

-Do żabki. 

Co mówi elektryk do przyjaciela? 

-Będziemy w kontakcie.  

30. Ciekawostka lub śmieszna historyjka, którą ostatnio 

usłyszałem, przeczytałem? 

Ostatnio dowiedziałam się, że od 1945 r. wszystkie brytyjskie czołgi 

są wyposażone w zestaw do parzenia herbaty.  



Wywiad rzeka z samym sobą 

1. Imię i nazwisko: 

Maciej Kozdrowicki 

2. Znak zodiaku: 

 Panna 

3. Ulubiony przedmiot szkolny: 

Wszystko zależy od tego z jakiego przedmiotu aktualnie muszę 

poprawić oceny.  Spojrzę na Librusa i dam odpowiedź. 

4. Ulubiony kolor: 

Czerwony jest piękny, ewentualnie zielony.   

5. Ulubiony smak lodów: 

Poziomkowy, oczywiście jeżeli taki istnieje. 

6. Ulubiona piosenka: 

Trudno powiedzieć. Jest wiele piosenek, które mi się podobają. 

7. Ulubiony celebryta: 

Greta Thunberg, ponieważ bez względu na to czy z powodzeniem i tak 

protestuje, jak nie na ulicy to w Internecie.  

8. Ulubione kwiaty: 

Maki 

9. Ulubiony sport: 

Jazda na rowerze, bo zawsze w 

pewnym momencie jest z górki. 

10. Ulubiona książka: 

Każda książka jest bardzo 

ciekawa, nie mam swojej 

ulubionej. 

11. Ulubione miejsce w domu: 

Pewnie kuchnia, bo tam się 

pracuje nad masą (wiadomo, 

masa najważniejsza).  

12. Jak się czuję, siedząc teraz cały 

czas w domu: 

Jak pewnie każdemu, mi także bardzo brakuje szkoły. Wobec tego 

jestem bardzo smutny. 



13. Co robię w domu? 

Oczywiście, jak zapewne wszyscy, uczę się z wielką pasją. 

14. Mój sposób na nudę  

Jedzenie. Przygotowywanie jedzenia, jedzenie i odpoczywanie po 

jedzeniu zajmuje dużo czasu.  

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? 

Poza tym, że szkoły, zadań domowych, testów, kartkówek, 

sprawdzianów, słówek, wypracowań, odpowiedzi ustnych i dreszczyku 

emocji, który towarzyszy temu wszystkiemu to chyba niczego.  

16. Jaki film polecam do obejrzenia? 

Programy edukacyjne w TVP są chyba idealne, jeśli chodzi o ten nudny 

czas. Namiastka szkoły. 

17. Co ładnego mam  w swoim pokoju? 

Poza tym, że mnie to chyba moje odbicie. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym myślę? 

Mecze piłki nożnej ze samym sobą bywają nudne. 

19. Moi najlepsi przyjaciele 

Zeszyt i długopis, bo z 

komputerem się ostatnio 

pokłóciłem. 

20. Jakie składniki powinna mieć 

idealna pizza? 

Na pewno mąkę, drożdże, cukier i 

wodę. 

21. Co mnie denerwuje? 

Na pewno brak szkoły, brak 

możliwości spotkania się ze 

znajomymi, pogrania w piłkę czy 

jazdy na rowerze, kiedy jest tak 

piękna pogoda.  

22. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość  

Coś na co aktualnie mam ochotę, ale nikomu nie chciało się czytać mi 

w myślach. Są jeszcze rzeczy, którymi nigdy nie pogardzę. Są to 

różnego rodzaju placki, torty, ciastka. No i są pierogi, ale to ja raczej je 

wszystkim zjadam.  



23. Czuję radość na myśl o … 

Wakacjach! Wiem, że mogę być tutaj odosobniony, bo wszyscy 

(przynajmniej ci, których znam) kochają szkołę i bardzo jest im przykro 

z powodu wakacji. 

24. Najczęściej martwię się o … 

W sumie staram się nie martwić. Wolę za ten czas się trochę pouczyć.  

25. Marzę o podróży do … 

Bardzo chciałbym pojechać do Zimbabwe, jest tam podobno wiele 

ciekawych miejsc, jak w sumie w całej Afryce. 

26. Zwierzę, do którego jestem podobny to … 

Najbardziej jestem podobny do słonia. Słonie są podobno bardzo 

mądre i bardzo masywne, tak jak ja (choć w moim przypadku co do 

tego pierwszego nie jestem pewien).  

27. Gdybym mógł zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, to 

chciałbym być.. 

 Gdybym mógł się zamienić na jeden dzień z jakąś znaną osobą to na 

pewno byłby to Adam Michnik. Chciałbym się poczuć chociaż raz jak 

prawdziwy, obiektywny i w pełni niezależny dziennikarz.  

28. Najlepszy żart jaki ostatnio słyszałem to 

Na co umarł Stalin? (odpowiedź na końcu :P) 

29. Śmieszna historyjka, którą gdzieś usłyszałem/przeczytałem 

Miłosierny rabin 

Szabas, po modlitwie.  Z bożnicy wychodzi rabin w otoczeniu świty 

swoich zwolenników i widzi niedaleko, pod murem, młodego Żyda 

palącego papierosa. 

-O nieszczęsny grzeszniku! – wykrzykuje oburzony rabin. – Jak śmiesz 

bezcześcić święty dzień szabasu! Za karę niech ten mur, pod którym 

stoisz zawali się na ciebie! 

Towarzyszący rabinowi Żydzi zaczęli go błagać o zmiłowanie wskazując 

na młody wiek grzesznika, możliwość poprawy, i prosząc o 

wyznaczenie mu jakiejś pokuty. Rabin dał się przebłagać i rzekł:  

-Niech ten mur, pod którym stoi grzesznik, nie zawali się! 

I stał się cud. Mur się nie zawalił. 

Odpowiedź do żartu: 

Na szczęście… 



Wywiad – rzeka z samym sobą 
1.Imię i nazwisko 
Katarzyna Rogoża

 
2.Znak zodiaku 
Baran 
3.Ulubiony przedmiot w szkole 
Mój ulubiony przedmiot w szkole to W-F, ponieważ jestem bardzo 
aktywna i lubię ćwiczyć. 
4.Ulubiont kolor  
Nie mam ulubionego koloru.  
5.Ulubiony smak lodów 
Moim ulubionym smakiem jest wanilia. 
6.Ulubiona piosenka 
Ulubiona piosenka to Let Me Down Slowly 
7.Ulubiony celebryta 
Nie mam ulubionego celebryty 
8.Ulubione kwiaty 
Tulipany 
9.Ulubiony sport 
Ulubionym sportem jest piłka nożna lub piłka ręczna, ponieważ jest 
bardzo angażujący, wymaga koncentracji oraz dobrej kondycji. 
10.Ulubiona książka 



Ulubioną książką jaką przeczytałam jest „Jak się nie zabić i nie 
zwariować”. 
11.Ulubione miejsce w domu 
Mój pokój, ponieważ spędzam w nim najwięcej czasu. 
12. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? 
Czuję się z tym bardzo dziwnie, nie można się z nikim spotkać ani 
chodzić do szkoły. 
13.Co robię w domu? 
W domu większość czasu poświęcam nauce, odrabiając zadania 
domowe. 
14.Mój sposób na nudę 
Moim sposobem jest oglądanie filmów, seriali, przeczytanie ciekawej 
książki lub pouczyć się niezrozumiałych tematów. 
15.Czego brakuje mi teraz najbardziej? 
Brakuje mi szczególnie spotkania się z przyjaciółmi oraz szkoły. 
16.Jakim film polecasz do oglądania?  
Najlepszy film jaki oglądałam i mogę polecić to „Do wszystkich 
chłopców, których kochałam”. 
17.Co ładnego masz w swoim pokoju? 
Najbardziej w moim pokoju podoba mi się serce ze zdjęciami 
na ścianie. Są tam wszyscy moi przyjaciele. 
18.Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym myślę? 
Na początku lekcje sprawiały mi wiele trudności, ale z czasem 
przyzwyczaiłam się i jest już dobrze. Myślę, że jednak jest to dobre 
rozwiązanie, ponieważ nie 
będziemy musieli odrabiać 
tego w późniejszych 
miesiącach. 
19.Tegoroczna Wielkanoc… 
Tegoroczna Wielkanoc będzie 
spędzona tylko w gronie 
domowników. 
 
 



20.Moi najlepsi przyjaciele 
Nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska. Wszyscy, którzy się ze mną 
przyjaźnią, wiedzą i chyba nie muszę ich wymieniać. 
21.Jaki składnik powinna mieć idealna pizza? 
Nie mam zielonego pojęcia. Rzadko jadam pizzę. 
22.Co mnie denerwuje? 
Jak ktoś się ze mną kłóci, mimo że to ja mam rację, chacha. 
23.5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość: 
Najbardziej złoszczę się, jak ktoś mi zje kinderki, a tak poza tym nie 
ma innych rzeczy. 
24.Czuję radość na myśl o … spotkaniu się z przyjaciółką. 
25.Martwię się o … o rodzinę i przyjaciół. 

26.Marzę o podróży do … do 
Grecji, ponieważ jest to piękny 
kraj i  chciałabym go 
w przyszłości odwiedzić. 
27.Zwierzę, do którego jestem 
podobna to…  
Wiewiórka chacha, ponieważ 
znajomi mnie tak czasem 
nazywają. 
28.Gdybym mogła zamienić 
się na jeden dzień z jakąś 
znaną osobą, to chciałabym 
być… 
Nie wiem. Nie zastanawiałam 
się nad tym chacha 
30.Ciekawostka lub śmieszna 
historyjka, którą ostatnio 
usłyszałam, przeczytałam 
Kabaret Paranienormalni – 
Mariolka w Spa lub Spotkanie z 
dzikiem,  chacha.  
 



Wywiad - rzeka z samym sobą 

 
1. Imię i nazwisko: Mikołaj Krzeptoń 

2. Znak zodiaku: Byk 

3. Ulubiony przedmiot w szkole: Przedmioty humanistyczne takie 

jak język polski i historia, ale również język angielski, matematyka 

i wf. Bardzo lubię też fizykę przez to, jak pan prowadzi lekcję. 

4. Ulubiony kolor: Zielony, ale nie mam z nim głębszej historii. 

5. Ulubiony smak lodów: 

Czekoladowy. 

6. Ulubiona piosenka: Sarius – „Nie 

widać po mnie”, ponieważ bardzo 

lubię tego wykonawcę i to jest mój 

ulubiony utwór z płyty „Pierwszy 

dzień po końcu świata”. Świetna piosenka i polecam ją każdemu, 

jeśli lubi rap. Bardzo lubię też z repertuaru Sariusa utwory 

„Wiking” i „Dziecko wojny”. 

7. Ulubiony celebryta: Kuba Wojewódzki, ponieważ jego program 

jest rozpoznawalny w całym kraju. Lubię go, mimo że jest bardzo 

kontrowersyjnym człowiekiem. Gdybym mógł, założyłbym taki 

sam  program jak on. W przyszłości też chcę zostać dziennikarzem 

tak jak on. 

8. Ulubione kwiaty: Nie znam się na kwiatkach, więc muszę 

powiedzieć róże, bo to są jedne kwiatki, które znam. 

9. Ulubiony sport: Piłka nożna to sport, który kocham. Jest on 

świetny do oglądania jak i uprawiania. Przynosi wiele emocji tych 

pozytywnych i negatywnych. Pamiętam wiele meczów, które były 

niesamowite np. Manchester City 3-2 QPR, który zaważył o 

mistrzostwie „Obywateli” czy mecz Realu Madryt z FC Barceloną, 



który zakończył się zwycięstwem „Blaugrany” 2-3. Interesuję się 

też mma, ale bardzo ciekawym sportem jest koszykówka. 

10. Ulubiona książka: Nie 

czytam książek, ale bardzo 

ciekawą książką jest „To”, którą 

napisał Stephan King. 

Oglądałem film, który po prostu 

pozytywnie wrył mnie w ziemię. 

W przyszłości planuję też 

przeczytać książkę. Uwaga: film 

tylko dla starszych widzów za 

zgodą rodziców. 

11. Ulubione miejsce w 

domu: Mój pokój, bo to miejsce, 

w którym mogę odpocząć 

i przemyśleć różne sprawy. 

Odrabiam w nim lekcje i mam 

w nim komputer. 

12. Jak się czuję, siedząc 

teraz cały czas w domu? Chciałbym już wyjść z domu i poczuć 

świeże powietrze. Pograć w piłkę, pójść na spacer czy pojeździć na 

rowerze. Niestety warunki na to nie pozwalają. Liczę na to, że 

kwarantanna jak najszybciej się skończy i wrócimy do normalnego 

życia. 

13. Co robię w domu? Jem, piję, śpię oraz gram na komputerze 

i konsoli. Rozwiązuje zadania i lenię się. 

14. Mój sposób na nudę: Polecam pograć w gry planszowe i w jakieś 

gry na konsoli lub na komputerze. Pożera to dużo czasu. 



15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Kolegów i świeżego 

powietrza. Chciałbym już wrócić do szkoły. Wcześniej nie 

myślałem, że  coś takiego powiem. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? Polecam film „Bogowie”, czyli 

film biograficzny opowiadający o życiu prywatnym i karierze 

zawodowej Zbigniewa Religii. „Joker” to świetny film dramat 

psychologiczny, w którym w główniej roli występuje Joaquin 

Phoenix. Stephan King to świetny pisarz horroru. Polecam filmy, 

które zostały wyprodukowane na podstawie jego horrorów np.: 

„To”, „Lśnienie”, „Zielona mila” czy „Dzieci kukurydzy”. Uwaga: są 

to filmy dla starszych widzów za zgodą rodziców. 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? Podobają mi się moje ubrania 

i łóżko, ponieważ mogę się na nim położyć, odpocząć i pospać. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Co o tym 

myślę? Nie jest ono złe, nie jest ono dobre. Cieszę się, że mamy e-

lekcje, ale wolałbym ich więcej  innych przedmiotów, żeby 

nauczyciele na nich nam tłumaczyli tematy zamiast przepisywać 

tyle notatek. 

19. Tegoroczna Wielkanoc…. niestety zostanie przeze mnie spędzona 

w domu. 

20. Moi najlepsi przyjaciele: Nie chciałbym wymieniać, bo jeszcze 

ktoś się obrazi, ale na pewno Ci, z którymi znam się najdłużej, czyli 

Konrad, Maciek i Dawid, ale również Przemek, Kacper i Olek. 

21. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Na pizzy bardzo lubię 

pieczarki, szynkę, pomidory, paprykę i cebulę, które są polane 

sosem czosnkowym. 

22. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie obecna sytuacja na 

świecie. Myślę, że ona zakończy się jak najszybciej. 

23. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość …... Czekolada, 

cukierki, pizza, a za resztę się nie denerwuję. 



24. Czuję radość na myśl o … kolejnym treningu i meczu piłki nożnej 

oraz na spotkanie z kolegami. 

25. Najczęściej martwię się o … to kiedy skończy się pandemia i czy 

w ogóle skończymy tą siódmą klasę normalnie. 

26. Marzę o podróży do …. do USA i Japonii, ponieważ są to bardzo 

malownicze miejsca. Chciałbym poznać kulturę tych państw i zjeść 

egzotyczne dania, które są serwowane w Japonii. 

27. Zwierzę, do którego jestem podobny to …  

Zwierzę, do którego jestem podobny to człowiek. 

28. Gdybym mógł zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, 

to chciałbym być … Kubą Wojewódzkim. Wyjaśniłem to wyżej 

29. Ciekawostka lub śmieszna historyjka, którą ostatnio usłyszałem, 

przeczytałem Dowiedziałem się, że obraz Renego Magritta 

„Kochankowie” został namalowany przez impuls z dzieciństwa. 

Jego matka zaginęła, a po kilku dniach zostały znalezione w rzece 

jej zwłoki z prześcieradłem na głowie. Przez to para całująca się na 

tym obrazie ma białe prześcieradła na głowie, które zasłaniają ich 

twarze.  

 



Wywiad rzeka - z samym sobą 
 

1. Imię i nazwisko: Zuzanna Dyjor 

2. Znak zodiaku: bliźnięta 

3. Ulubiony przedmiot w szkole: muzyka dlatego, że bardzo lubię 

śpiewać. 

4. Ulubiony kolor: fioletowy dlatego, że lubię rzeczy w tym kolorze.  

5. Ulubiony smak lodów: waniliowe 

6. Ulubiona piosenka: Alleluja  

7. Ulubiony celebryta: nie 

mam 

8. Ulubione kwiaty: róże 

9. Ulubiony sport: 

siatkówka, bo w niej często 

zdobywa się punkty. 

10. Ulubiona książka: 

„Tajemniczy ogród” 

Frances Hodgson Burnett, 

bo jest bardzo wciągająca 

i czytając ją chce się 

wiedzieć co się będzie 

działo dalej. 

11.Ulubione miejsce w domu  

Moim ulubionym miejscem w domu jest kuchnia, bo jest to oaza 

spotkań rodzinnych. 

12. Jak się czuję siedząc teraz cały czas w domu? 

Czuję się fatalnie, bo nie mogę  spotykać się ze znajomymi i na nic nie 

mam czasu. Myślę, że jak nie siedzieliśmy w domu,  to mieliśmy 

o wiele więcej czasu niż teraz.  

13. Co robię w domu? 

Uczę się i  uczę, a jak mam czas, to bawię młodszą siostrę. 



14. Mój sposób na nudę? 

Nie mam czasu się nudzić, bo moja młodsza siostra starannie mi go 

zajmuje. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? 

Spotkań ze znajomymi, rodziną i niedzielnych wyjazdów do babci 

i dziadka. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? „Cuda z nieba” Patricii Riggen 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? W swoim pokoju mam ładny 

fotel i koc na moim łóżku on cieplutki i milutki. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Przez zdalne 

nauczanie nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy, ale jest ono takie 

sobie. Myślę, że lepsze i o wiele ciekawsze było chodzenie do szkoły. 

 

19. Tegoroczna Wielkanoc…. będzie zupełnie inna od tych, które 

były do tej pory. Dlatego, że nie będzie święcenia, mszy w kościele 

i nie spotkamy się z rodziną. 



20. Moi najlepsi przyjaciele … pewnie tęsknią za mną tak, jak ja za 

nimi. 

21. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza?  

Idealna pizza powinna mieć dużo pieczarek, szynki i sera salami. 

22. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie to, że nie mogę się nigdzie 

ruszyć z domu. 

23. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość: czekoladki, lody, 

truskawki, chipsy i orzeszki. 

24. Czuję radość na myśl o … zbliżających się Świętach. 

25. Najczęściej martwię się o … to kiedy skończy się ta epidemia. 

26. Marzę o podróży do … Disneylandu, bo chciałabym go zobaczyć. 

27. Zwierzę, do którego jestem podobna to niedźwiedź, bo bardzo 

lubię spać. 

28. Gdybym mogła zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną 

osobą, to chciałabym być Viki Gabor dlatego, że chciałabym 

zobaczyć jak to jest śpiewać na dużej scenie przy wielkiej widowni.  

30. Najlepszy suchar  

jaki ostatnio słyszałem…  

Jasiu kończy wieczorną 

modlitwę: -„.... i spraw, 

Panie Boże, by Wiedeń był 

stolicą Francji ...”  

– Jasiu, co ty wygadujesz?! 

– pyta mama.  

– Bo ja tak napisałem na 

sprawdzianie ... 

30. Ciekawostka, którą 

ostatnio usłyszałam 

Potrzeba  ponad 60 tysięcy lat, aby obejrzeć wszystkie filmiki na 

YouTube. 

Dwie trzecie populacji na świecie nigdy nie widziało śniegu. 



Wywiad - rzeka z samym sobą 

 
1. Imię i nazwisko: Paweł Stęchły 

2. Znak zodiaku: Rak 

3. Ulubiony przedmiot w szkole: historia, w-f 

4. Ulubiony kolor: zielony, ponieważ to kolor wiosenny. 

5. Ulubiony smak lodów: śmietankowo – truskawkowe. 

6. Ulubiona piosenka: „Górą ty” Golec uOrkiestra 

7. Ulubiony celebryta: Jarosław Kret, ponieważ śmiesznie 

prezentuje prognozę pogody. 

8. Ulubione kwiaty: tulipany. 

9. Ulubiony sport: piłka nożna, od dawną lubię w nią grać. 

10. Ulubiona książka: „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

11. Ulubione miejsce w domu: mój pokój, gdzie mogę odpocząć. 

12. Jak się czuję, siedząc teraz cały czas w domu? Czuje się źle, nie 

mogąc odwiedzać znajomych. 

13. Co robię w domu? Odrabiam lekcję, gram w karty. 

14. Mój sposób na nudę: Najlepiej jest się czymś zająć. 

15. Czego brakuje mi teraz najbardziej? Spotkań w szkole ze 

wszystkimi. 

16. Jaki film polecam do obejrzenia? „Czterej pancerni i pies” 

17. Co ładnego mam w swoim pokoju? Mam ładną komodę. 

18. Jak się odnajduję w czasach zdalnego nauczania? Jest trochę 

ciężko, ale daję radę. 

19. Moi najlepsi przyjaciele… to ci, którzy mają ze mną kontakt 

telefoniczny. 

20. Jakie składniki powinna mieć idealna pizza? Dużo sera, szynki, 

kukurydzy. 

21. Co mnie denerwuje? Brak czasu i bałagan w pokoju. 

22. 5 rzeczy, które jak ktoś mi zje, to czuję złość …..ostatniego 

cukierka 



23. Najczęściej martwię się o …to, że nie wiem, kiedy wrócimy do 

szkoły 

24. Marzę o podróży do …. Zakopanego, ponieważ chciałbym 

zobaczyć skocznię narciarską. 

25. Zwierzę, do którego jestem podobny to … Kot, ponieważ jestem 

grzeczny, spokojny i miły.  

26. Gdybym mógł zamienić się na jeden dzień z jakąś znaną osobą, 

to chciałbym być … Paulem Dybalą, ponieważ dobrze gra w piłkę 

nożną. 

27. Najlepszy suchar  jaki ostatnio słyszałem… Który z kwiatów tuli – 

tulipan 

28. Śmieszna historyjka, którą ostatnio usłyszałem  

Raz szyneczka, 

Raz kurczaczek 

Fajny mam smaczek 

 



 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

Wszystkim naszym Czytelnikom 

Życzymy tradycyjnego smacznego jajka i mokrego 

dyngusa. 

Niech Wasze Święta będą spokojne i radosne. 

Bądźcie zdrowi i weseli, pełni pogody ducha  

i wiary w lepsze jutro. 

 

Redakcja 

 

 
 


