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Redaguje zespół  

Witamy wszystkich czytelników, szczególnie uczniów klas 
pierwszych.Mamy nadzieję, że wkrótce dołączycie do redakcji 
„Majdanki”. 

Podzielcie się przeżyciami, fotkami, opiniami, informacjami, 
pracami plastycznymi. Możecie podpisywać się pseudonimem. 

Wasze teksty wysyłajcie na adres: 

krysiamaz@gmail.com 

Wszelkich informacji udzielą Wam pani Krystyna Mazurek 
w sali 102, pani Magdalena Czarnecka oraz panie z biblioteki. 
Ostatni numer gazetki znajdziecie zawsze na stronie internetowej 
szkoły. Zaś, w bibliotece szkolnej znajduje się segregator 
z poprzednimi i aktualnymi numerami naszej gazetki.  

                                                            ☺Redakcja 

W NUMERZE: 
Pół roku nie byliśmy w szkole. Przemyślenia 
pierwszoklasistów. 
Akcja „Załóż maseczkę” 
 
  



1 września – powrót do szkoły 

Nie byliśmy w szkole od marca. Szybko minęło pół roku pełne 

nowych doświadczeń, oczekiwań, problemów. Jak ,czują się nasi 

nowi koledzy, którzy, nie wrócili do swoich klas, nauczycieli? 

1 września stali się już uczniami szkoły średniej. 

Tradycyjnie prezentujemy wypowiedzi pierwszoklasistów. Jak 

minął im miesiąc nauki? Poczytajmy!  

 

Pierwszy miesiąc w nowej szkole był bardzo łatwy, ponieważ dostałem 

dużo dobrych ocen. (super cieszymy się, oby tak dalej ;-)) 

Nauczyciele są oddani swojej pracy a szkoła bardzo zadbana. 

Zaskoczyło mnie wyposażenie. Mam najlepszą wychowawczynię 

i fajną klasę  

**** 

Na początku obawiałam się nauczycieli i uczniów. Jednak okazało się, 

że mamy fajnych nauczycieli, a uczniowie są spoko. Nauczyciele są 

sprawiedliwi i wyrozumiali. Podoba mi się i mam nadzieję, że to nie 

zmieni się. 

**** 

Poszłam do szkoły tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Na 

początku miałam wywalone (oryginalna wypowiedź) i wyznawałam 

zasadę „miej wy…..bane a będzie ci dane”, bo przecież, jeśli ktoś, 

będzie chciał się zaznajomić, podejdzie i zacznie rozmawiać. Drugiego 

dnia podeszła do mnie koleżanka i od miesiąca mam znajomych, 

przyjaciół i jestem bardzo szczęśliwa. 



**** 

Na początku bałam się powrotu, że mnie nie zaakceptują, myślałam, 

że nie poznam nikogo, ale teraz cieszę się, że wróciłam, że mogę 

poznać nowe koleżanki i kolegów, że się nie nudzę i jest fajnie. 

**** 

Spodziewałem się, że nadal będą lekcje on-line. No, cóż. Musiałem 

wyskoczyć z piżamy, wyłączyć komputer i zasuwać o 6.30, żeby zdążyć 

spokojnie do nowej szkoły. Jestem  spoza Warszawy. Spodziewałem 

się, że będę wyrzutkiem w klasie, ale okazało się, że znalazłem super 

paczkę, która jest bardzo zróżnicowana. Niestety, po tej długiej, 

a nawet bardzo długiej przerwie mój mózg zamienił się w kalafior (to 

mózg) Dowody są akurat w tym wyznaniu. Jest mnóstwo błędów 

ortograficznych i stylistycznych. (stylistyczne sami oceńcie, 

ortograficzne korekta poprawiła). 

Denerwują mnie te maseczki, które Gucio dają. Niestety trzeba 

zacisnąć zęby i pośladki i iść przed siebie. 

**** 

Pierwszy miesiąc w szkole był interesujący. Podoba mi się tu uczyć. 

Mam dobrych, choć bardzo wymagających nauczycieli. Mam 

najlepszą wychowawczynię, która jest najlepszą nauczycielką w całym 

moim życiu. 

Podoba mi się nauka, choć czasami jest bardzo trudno 

z przedmiotami, z porozumiewaniem się z nauczycielami, ale jak 

powiedziała mi pewna mądra kobieta w tej szkole: „słuchaj, słońce 

zawsze przychodzi po deszczu”. I to prawda. Ta szkoła dała mi 



możliwość poznania nowych ludzi i przyjaciół. Zdobycie zawodu 

i wykształcenia, sprawia mi przyjemność. 

**** 

Bardzo się stresowałam przyjściem do nowej szkoły, bardzo nie 

chciałam iść na rozpoczęcie roku szkolnego, więc poprosiłam moją 

przyjaciółkę, aby pojechała ze mną. Pani dyrektor coś tam gadała, 

(super recenzja, ale jeśli to „coś” było ważne, co wtedy?) potem 

poszliśmy do klasy i usiadłam sama w ławce. Potem poznałam 

koleżankę, która usiadła przede mną, z którą dobrze mi się 

rozmawiało. (…) Poznałam nauczycieli, niektórzy są fajni, inni 

denerwują mnie. To nauczyciele od historii, informatyki i EDB. 

I zaczęły mnie niektóre osoby z klasy denerwować, nie będę pisać 

jakie, bo jest RODO. 

**** 

Pierwsze dni w szkole zawsze są ciężkie. Powrót po bardzo długiej 

przerwie i po nauczaniu zdalnym jest wyjątkowo trudny. Nowi 

znajomi, nowe otoczenie, nowi nauczyciele i nowe doświadczenia. Tak 

naprawdę nie mam pojęcia dlaczego wybrałam tę szkołę, ale to był 

najlepszy wybór jakiego mogłam dokonać. Chyba jak każdy mam 

nauczycieli, których bardzo nie lubię. 

**** 

Bałam się i nie miałam ochoty przychodzić do tej szkoły. Jednak 

polubiłam ją. Niezbyt lubię kontakty z ludźmi a szczególnie w dużym 

gronie, ale muszę przyznać, że poznałam naprawdę dobrych 

i śmiesznych ludzi i chociaż lubię być sama, to lubię z nimi rozmawiać 



i wygłupiać się. Nauczyciele też są spoko, wymagający, ale umieją 

dobrze wytłumaczyć temat. 

**** 

Rozpoczęcie nauki w nowej szkole nie jest łatwe, tym bardziej po pół 

roku siedzenia w domu i zdalnym nauczaniu, ale trzeba przejść 

wszystko, potem będzie tylko lepiej. Trzeba przezwyciężyć strach 

i nieśmiałość, mimo że to niełatwe. 

**** 

Pierwszego września rozpocząłem. naukę w nowej szkole. Wybrałem 

technikum hotelarsko – gastronomiczne, o profilu technik żywienia 

i usług gastronomicznych. Po jej ukończeniu będę miał wiele 

możliwości pracy. Nauka w technikum nie jest łatwa, każdego dnia 

spędzam w szkole po 7 – 8 godzin. Jest dużo kartkówek, prac 

pisemnych, ale na razie idzie mi całkiem dobrze. Poza tym szkoła 

podoba mi się, jest czysta, ma zadbane i dobrze wyposażone sale. 

Największe wrażenie zrobiła na mnie pracowania gastronomiczna 

ponieważ jest duża, funkcjonalna i ma nowoczesne wyposażenie. 

Poznałem nowych nauczycieli, wszyscy są mili, choć są bardzo 

wymagający. Bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie pani od 

niemieckiego. W klasie znamy się już wszyscy. Powoli zaczynam 

przyzwyczajać się do nowego otoczenia i do zasad. 

  



 


