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Cześć! 

Z tej strony redaktorzy 

Koła Dziennikarskiego SP21. 

Trzymacie właśnie LISTOPADOWY numer  

naszej gazetki szkolnej „ROZGADANI“! 

W środku znajdziecie m.in. opis problemów związanych z noszeniem 

okularów, informacje o naszej Noblistce, recenzje oraz – jak zwykle – 

kalendarium i horoskop!  

ZAPRASZAMY! 



 

KALENDARIUM 

 

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych 

2 listopada  Dzień Zaduszny 

3 listopada  Dzień Myśliwych 

6 listopada  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 

Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas 

Wojen i Konfliktów Zbrojnych 

9 listopada  Światowy Dzień Jakości 

10 listopada Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 

14 listopada Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę 

16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

21 listopada Dzień Życzliwości 

25 listopada Światowy Dzień 

Pluszowego Misia 

30 listopada Andrzejki 

 

 

 

Ola Belcyr 8b 

 

 

 

 



REDAKCJA „ROZGADANYCH“ TO MY! 

 
REDAKCJA „ROZGADANYCH“ SKŁADA SIĘ 

Z CZŁONKÓW KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

PROWADZONEGO POD KIERUNKIEM NASZEJ 

POLONISTKI, 

PANI ANI TOMCZYK.  

 

JESTEŚMY REDAKTORAMI  

Z KLAS 5A I 8B. 

 

OTO NAJLEPSZA REDAKCJA POD SŁOŃCEM! 
☺ 

 

REDAKTOR NACZELNA: EMILKA BORYSIAK 

Z-CA: OLIWKA MANISTA 

ŁĄCZNIK: NATALKA WITCZAK 

 
REDAKTORZY: JAVIER AMBROSINI SOBCZAK, 

OLA BELCYR, DOMINIKA GNIEWOSZ, AMELKA 

HERNAT, DAMIAN KACZMAREK, DOMINIKA 

KISZAKIEWICZ, MATYLDA KOSMALSKA, JULKA 

MAKAREWICZ, JULKA OCHNICKA, NINA PESTKA, 

ZOSIA STAROBRZYŃSKA, GABRYSIA SZWEDA, 

HANIA TOMCZAK.  

 

 

JEDYNĄ NASZĄ ZASADĄ JEST DOBRA 

ZABAWA! 



Jak to jest nosić okulary? 

 

Jakbym miałam ująć w skrócie, to jednym słowem: MASAKRA.  

Nikomu nie polecam nosić okularów, bo to po części utrudnia życie. 

Na wf-ie, jeżeli musisz nosić okulary 24h, to nie da się ćwiczyć. 

Ciągle Ci spadają lub od dyszenia parują. Ale w życiu codziennym, to 

najbardziej chyba przeszkadza to, że z czasem zaczyna boleć miejsce 

za uszami i co jakąś chwilę musisz je poprawić, 

żeby Ci nie spadły.  

Malowanie oczu podczas noszenia okularów 

jest trudne. Jeśli nosisz okulary 24h, kiedy masz 

taką wadę, że po zdjęciu ich nic nie widzisz, to... 

Żeby pomalować oczy, musisz założyć soczewki, 

lub po prostu się nie malować.  

 

Chyba że dziewczyny mają jakieś lifehacki ;). 

Ale zimą! Dopiero zaczyna się zabawa. Jest bardzo zimno na 

dworze, po chwili wchodzisz do ciepłego pomieszczenia i nagle Ci 

okulary zaparowywują, masakra.  

Oczywiście, okulary są też w porządku pod względem 

„wypełniania“ twarzy (nie jest ona tak „pusta“) i ogólnie dodają 

czegoś takiego fajnego, ale trzeba przyznać, że są trochę upierdliwe.  

Chyba że tylko ja tak mam, albo jestem po prostu nowicjuszem  

i muszę się przyzwyczaić ;). 

 

Zosia Starobrzyńska 8b 



Cześć, Drogi Czytelniku/Droga Czytelniczko! 

 

Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć,  

jak się tworzy artykuły do „Rozgadanych“. 

 

1. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł, o czym 

będzie artykuł. 

2. Zebrać wszystkie potrzebne fakty i wiadomości 

na ten temat. 

3. Potem najlepiej jest sobie napisać artykuł na 

brudno na osobnej kartce (oczywiście, nie 

dołączamy tego do artykułu). 

4. Przepisać artykuł na czysto. 

5. Ozdobić jakoś ładnie ten artykuł. 

6. Zanieść go do Pani. 

 

A teraz jeszcze coś ode mnie: 

- Pamiętajcie, że warto jest być reporterem, potem to się bardzo 

przydaje. Np. jak ktoś by chciał kiedyś zwiedzać różne kraje i 

komentować w  telewizji. 

- No i przy okazji macie lepszą ocenę na koniec roku z języka 

polskiego ☺. 

No to co? Widzimy się kolejnym razem! Pa, Pa!  

 

Natalka Witczak 5a 



OLGA TOKARCZUK 

POLKA Z NAGRODĄ NOBLA 
 

 

Polska pisarka, eseistka, autorka scenariuszy,  

poetka, psycholog. 

Olga Tokarczuk to obecnie jedna z najważniejszych 

polskich pisarek, a o jej poziomie świadczy chociażby to, że 

dwukrotnie zdobywała Nagrodę Nike.  

 

Olga Tokarczuk zdobyła Nagrodę Bookera za powieść Bieguni. 

Książka wydana w 2007 opowiada o emocjonalnej i duchowej sytuacji 

człowieka w ciągłej podróży. W 2017 została przetłumaczona na angielski, 

dzięki czemu jej wartość literacką mogli docenić członkowie jury Nagrody 

Bookera. Jako pierwsza Polka w historii otrzymała tę nagrodę. 

Jej najsłynniejsze dzieła to właśnie wyróżniona Bookerem 

powieść Bieguni oraz książki takie jak Lalka i perła, Gra na wielu 

bębenkach, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Księgi 

Jakubowe oraz Opowiadania bizarne. 

10 października Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za 

całokształt twórzości. Jest drugą Polką w historii wyróżnioną w tej dziedzinie. 

Jak podała Akademia Szwedzka, nagrodę dla polskiej pisarki przyznano za 

„narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje 

przekraczanie granic, jako sposób na życie”. 

 

W naszym podręczniku do klasy siódmej znalazł się fragment 

powieści Tokarczuk Prawiek i inne czasy. POLECAM! 

Emilka Borysiak 8b  

 

 



Ciekawostki o jedzeniu 

1.Przed wynalezieniem lodówek ludzie 

wsadzali do mleka żywe żaby, żeby 

uchronić ten napój przed zepsuciem.  

 

2.Jeśli zatkasz nos, jabłka, cebula  

i ziemniaki będą miały taki sam smak. 

 

3.Ziemniaki potrafią odbierać i przesyłać 

sygnał WiFi przez swoją zawartość wody  

i skład chemiczny. 

4.Zielona,czerwona i żółta papryka to tak 

naprawdę ta sama papryka, ale w różnym 

stadium dojrzewania. 

 

Ciekawostki o Lego 

1.Nazwa pochodzi od dwóch duńskich słów “LEg Godt”, co 

oznacza ‘Baw się dobrze’. 

2.W sezonie świątecznym w czasie każdej sekundy sprzedawanych 

jest 28 zestawów LEGO. 

3.W 2015 roku w Mediolanie zbudowano wieżę z klocków LEGO, 

która mierzyła 35,5 metra wysokości. 

4.W 2012 roku LEGO wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa 

jako największego producenta opon na świecie. W zestawieniu z 

2014 roku firma podała, że wyprodukowała 650 mln opon. 

5.Trzy podstawowe klocki 2x4 można połączyć na 1060 różnych 

sposobów. Przy 6 klockach ilość kombinacji wzrasta do 915 

milionów. 

 

Julka Ochnicka 8b 

 

 



 
Recenzja książki Weronika i zombie  

Marcina Szczygielskiego 

 

 Sięgnęłam po książkę Weronika i zombie, 

ponieważ gdy byłam z okazji urodzin w księgarni z 

ciocią, to akurat ona wpadła mi w oko. Tytuł mnie 

zaintrygował i była to powieść dla młodzieży, ale jestem 

zdania, że dorosła osoba też znajdzie w niej coś dla 

siebie.  

 Znałam również autora. Jego inna książka, którą czytałam, mnie nie 

zachwyciła, ale było to raczej związane z tym, że była ona lekturą szkolną.  

 Książka opowiada o Weronice, nastoletniej dziewczynie, która jest po 

rozwodzie rodziców i wyprowadza się z mamą do innego miasta. Jej sytuacja 

towarzyska w nowej szkole jest nieciekawa, co powoduje rozkwit pewnej 

znajomości z tytułowym „zombie”. 

 W książce niesamowicie podobała mi się perspektywa głównej bohaterki, 

która była interesującą postacią. Autor zwrócił uwagę na takie kwestie, jak brak 

akceptacji w nowym środowisku czy samotność po utracie bliskiej osoby. 

Powieść jest również niezwykle ciekawa i ma wspaniałe wątki humorystyczne. 

Okładka książki jest też bardzo estetyczna.  

 Polecam ją przeczytać. Na mnie zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. 

Mam nadzieję, że moja recenzja zachęci do sięgnięcia po tę książkę. 

Nina Pestka 8b 

 

 

 
 



ŻYŁA SOBIE MARYSIA..., 

CZYLI DEBIUTANCKIE OPOWIADANIE PIĄTOKLASISTKI 

 

Żyła sobie Marysia, która miała męża Maksa i czworo dzieci o imionach: 

Kimberly, Rayan, Alexi i Alexia.  

 Byli dobrą, „wychowaną“ rodziną. Pewnego razu o ósmej rano jedli 

śniadanie. Mieli jajka z bekonem i herbatę. Jak już zjedli, pojechali do galerii 

handlowej z dwoma wózkami, bo jeszcze Wam nie mówiłam, ale dzieci mają 

roczek, dlatego mają dwa dwuosobowe wózki. Byli w sklepie dla dzieci i 

szybko kupili wszystko, czego potrzebowali, gdyż mieli listę: ubranka, 

pampersy, butelki, zabawki. 

Wyszło 20 zł. Mało, jak na tyle 

rzeczy! Kiedy byli w środku sklepu 

z odzieżą dla kobiet, Alexia i Kimberly 

zaczęły płakać, gdyż były głodne.. Maks 

wziął je na ręce i wyniósł na zewnątrz. 

Marysia kupiła dwa swetry, 2 pary 

dżinsów, dwie pary butów. Alex i Rayan 

dostali jeść po wyjściu ze sklepu. Pięć 

minut później byli w księgarni po grę 

taneczną na konsolę, bo Maria o niej 

marzyła. Jak wrócili, Marysia położyła dzieci i przyszła do niej siostra 

Małgosia oraz koleżnka Matylda. Spędziły miło czas do wieczora. Maks 

poszedł w tym czasie do kolegów, Tomka i Kuby, na mecz.  

Marysia będzie miała kota dachowca. Kotka będzie miała na imię Furia. 

Jest szalona. Ma dwa tygodnie, czyli będzie miała 4 tygodnie, jak ją wezmą. 

Kimberly, Alexia, Rayan i Alex już nie mogą się doczekać. Zresztą Marysia i 

Maks też. Mieszkają w dwupiętrowym domu, a kot będzie wypuszczany do 

ogrodu.         Matylda Kosmalska 5a 



CZYM JEST ANEGDOTA? 

UCZENNICA KLASY ÓSMEJ JUŻ WIE! 

 

Kajaki, zielona szkoła 2019 

W czerwcu 2019 r. wyjechaliśmy z klasą, wtedy 7b, na zieloną 

szkołę. Wszysko było super, dobrze się bawiliśmy (no, może czasami 

było nudno) i tak dalej. Ostatniego dnia 

przyszła pora na... Kajaki. W jedną stronę 

ja, Julia Ochnicka i kilka innych osób, 

płyneliśmy jakąś łódką (nie pamiętam 

nazwy, tak szczerze). Kiedy byliśmy już 

na brzegu, każdy mógł wejść do jeziora, 

żeby popływać. Wszyscy oczywiście weszli w ubraniach. 

 Gdy już mieliśmy wracać, ja i Julia wybrałyśmy, że wrócimy 

kajakiem. Zepchnęłyśmy kajak do wody i usiadłyśmy do środka. Nie 

zwróciłam nawet uwagi na to, że moje wiosło jest poluzowane. 

Wypłynęłyśmy trochę dalej i nagle... zgubiłam wiosło. Kiedy się 

zorientowałam, zaczęłąm krzyczeć na Julię, a ona zawołała opiekuna. 

Pan opiekun szybko przypłynął motorówką, po czym wskoczył do 

wody za wiosłem. 

To była najlepsza zielona szkoła, na jakiej byłam.  

Nigdy jej nie zapomnę. 

Dominika Gniewosz 8b 



 

Recenzja filmu  

Spider-Man Far From Home 

    

W wakacje, dokładniej mówiąc, 5 lipca, wybrałam się do kina na najnowszy 

film od MCU – Spider-Man Far From Home.  Jest to kolejna część przygód 

młodego pająka. 

   Tematem przewodnim filmu jest klasowa wycieczka, na której Peter Parker 

(Spider-Man) i jego przyjaciele spotykają się z kilkoma niebezpiecznymi 

sytuacjami. Główny bohater próbuje 

jakoś uratować kolegów przed 

zagrożeniem i przy okazji wyznać 

miłość swojej koleżance z klasy – 

Michelle Jones (MJ). Jednak w 

pewnym momencie wszystkie 

zagrożenia okazują się być iluzją 

stworzoną i zaplanowaną przez 

Quentin’a Beck’a (Mysterio). Na 

szczęście Peterowi udaje się pokonać złoczyńcę. Ale nie na długo… 

    

Podczas oglądania filmu na przemian płakałam, wzruszałam się oraz 

śmiałam. Film porusza śmierć jednego z najwspanialszych super bohaterów 

– Tony’ego Starka (Iron Mana). Jestem pewna, że przypadnie do gustu 

niejednemu fanowi Marvela.  

Polecam  

Julia Makarewicz 8b 



MAŁE, A CIEKAWE STWORZONKO 
 

Myszoskoczki to bardzo urocze zwierzęta, choć mogą Cię 

trochę przerazić ich czerwone oczka. 

 

Mój myszoskoczek ma na imię 

Didi (niestety, słabo reaguje na imię ). 

Wygląda następująco: ma szarą sierść z 

białą plamką na czole, biały brzuszek i 

kremowo-różowy ogonek pokryty 

włoskami. Jest bardzo ruchliwy. 

Jeżeli chcesz mieć samicę i samca w jednej klatce, musisz 

liczyć się z szybkim ich rozmnożeniem. (w jednym miocie, może 

być od 3–9 młodych, a ciąża trwa zaledwie 25 dni). 

 

Pokarm myszoskoczka powinien być 

urozmaicony w suche ziarna, siano, wapno 

do gryzienia , suchy chleb, a w poidełku 

powinna być zawsze świeża i zimna woda. 

Mam nadzieję, że zachęciłam Was, 

Drodzy Czytelnicy, do posiadania tych uroczych zwierząt.  

 

Służę rozległa wiedzą i pomocą.  

Do zobaczenia! 

Hania Tomczak 5a 



AMERICAN DREAM 

 

- O mój Boże! Już ósma?! – powiedziała zaspana Ashley.  

Szybko rozejrzała się po pokoju w poszukiwaniu telefonu, znalazła go 

dopiero pod stertą ubrań leżących na jeszcze niespakowanej walizce.  

 Spokojnie, już wszystko wyjaśniam. Ashley po raz pierwszy leciała 

samolotem i  chciała, żeby ten pierwszy raz był niesamowity. Miała spełnić 

swoje marzenie i wybrać się z rodzicami w podróż do USA! Wyjedżdżała mniej 

więcej o 12.00, więc za dużo czasu nie miała. Skoro już wiecie, dlaczego Ashley 

jest zestresowana, przejdźmy do dalszych czynów naszej bohaterki.  

 Z przerażeniem w oczach Ashley rzuciła się z prędkością światła na stertę 

ubrań i w pośpiechu starała się je układać.  

Po chwili do jej pokoju wpadł mały Ginger, słodziutki Golden Retriver. 

Ashley od razu zapomniała o 

pakowaniu i objeła swojego 

pupilka. Dziewczynka od 

razu się uspokoiła i mogła 

spokojnie wrócić do 

ładowania walizki. Powiem 

Wam, że zrobiła to szybko, 

ale schludnie. Odłożyła 

walizkę na bok i zaczęła pakować plecak. Mniej więcej pół godziny później 

Ashley usłyszała głośne:  

-Wyjedżdzamy! Ashley schodź na dół!  

Podekscytowana wzięła walizkę, plecak, zarzuciła swoje różowe futerko, 

odłączyła telefon z ładowania i ruszyła. Przez całą drogę nie mogła przestać 

myśleć, co będzie robiła w USA. Można powiedzieć, że układała sobie plan 

wydarzeń. Dojechali. Za godzinę mają odprawę bagażową, więc... Co by tu 

robić na lotnisku? Ashley postanowiła zajrzeć do pobliskich sklepów bądź 



kiosków.  

 Znalazła trzy modowe gazetki, paczuszkę 

suszonych bananów i chińską restaurację. Poprosiła 

rodziców, aby się z nią tam wybrali, a że oni także 

odczuwali głód, więc nie widzieli przeszkód, by tam 

zjeść.  

- Było pyszne – powiedziała Ashley po 

zjedzonym posiłku. W mgnieniu oka minęła już 

niecała godzina i trzeba było udać się w miejsce 

odprawy bagażu i pasażerów.  

 Godzina 13.00, samolot startuje, a w nim 

rozmarzona Ashley wraz z rodzicami. Mijały godzina 

za godziną. Ashley powoli kończyły się pomysły na 

to, co mogłaby  robić przez jeszcze kolejne 5 godzin. 

Jedyną nadzieją, jaka ratowała Ashley z tej sytuacji, 

była myśl o USA. Dziewczynka postanowiła więc 

przejrzeć jeszcze raz cały internet i obejrzeć ulubione 

seriale na Netflixie. Skończyło się tylko na Netflixie, 

przy którym i tak zasnęła. Dolecieli mniej więcej o 5 

rano. Ashley cały czas biło mocno serce, ale w tym 

momencie omal jej nie wyskoczyło. Pomimo 

zmęczenia podróżą było tak, jak to sobie wcześniej 

wymarzyła. Dochodziła już 6 i niebo pięknie rumieniło się w kolorach różu i 

żółci. Słońce powoli wychodziło i mimo wczesnej jesieni było dosyć ciepło. 

Spoglądając na widok szczęśliwej córki, rodzice cieszyli się chwilą. Ashley też 

doceniła starania mamy i taty, i to bardzo. Po chwili ciszy rzuciła się im w 

ramiona i z całego serca dziękowała im za to, że wszyscy są razem. 

 

Julka Ochnicka 8b 



MAŁY, BOHATERSKI GEST 

 

Damian Nowak to były kierowca MPK ŁÓDŹ, który pracował w latach 

2014-2019. W 2015 roku stał się  ulubieńcem łodzian. Dlaczego? Dlatego, że 

okazał serce i uratował jeża przechodzącego przez jezdnię. Cała historia 

wydarzyła się 10 lipca 2015 roku. 

 

 

Jadąc autobusem linii 81 po 

ulicy Brukowej zauważyłem mały 

czarny obiekt na środku jezdni, 

zatrzymałem autobus i 

podświetliłem go delikatnie 

światłami drogowymi i 

zauważyłem, że jest to jeż, 

ponieważ odwrócił się 

pyszczkiem. 

„Fakt”, 13.11.2015 

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę historię na YT, to pomyślałem, że ta 

historia jest tak w ramach ciekawostki, jednak okazało się, że ten kierowca 

został bohaterem. Akcja ratowania jeża została opisana w telewizji polskiej 

i regionalnej, na stronie internetowej „Faktu”, a nawet w 8. odcinku 

Surprise, surprise na Polsacie w 2016 roku. 

Sam kierowca powiedział, że nie jest bohaterem.  

Nie jestem żadnym bohaterem. Bohaterowie to moi koledzy, którzy ratowali 

ludziom życie – dodaje nieśmiały kierowca. 

W 2016 i 2017 słynny „jeżyk” wystąpił na YT na kanale Między przystankami 

oraz przeprowadził wywiad w telewizji regionalnej. 

Podczas wywiadu dla „Faktu” w listopadzie 2015 łódzki kierowca 

wypowiedział kilka pouczających zdań: 

Jeśli spotkamy jeża na ulicy rannego, to należy zawiadomić straż miejską i nie 

powinniśmy zabierać go do lasu, tylko go przenieść na trawnik, bo jeż 

poszukuje pożywienia dla swoich i jeśli wywieziemy go do lasu, to te małe 

umrą z głodu.   PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! 

 

 

Damian Kaczmarek 8B 



Śmieci 
 

Ostatnio dowiedziałem się o tym, że 
przeciętna rodzina w ciągu roku 
wytwarza prawię tonę śmieci. To 
mniej więcej tyle, ile waży 
samochód albo cała rodzina 
niedźwiedzi. Takie 
torebki foliowe nie 
psują się i nie stają 
częścią Ziemi, tylko żyją i żyją bez końca, 
trafiają do śmieci, a potem do oceanu. Są 
niebezpieczne dla wielorybów, dla żółwi 
i innych zwierząt, które pływają w 
oceanie. Są też groźne dla mieszkających 
w naszym morzu fok. Dlatego dopilnuj, 
żeby plastikowa torebka trafiła do 
odpowiedniego pojemnika, a najlepiej w 
ogóle unikajmy słomek i torebek 
foliowych, na zakupy bierzmy torby 
materiałowe. 

 

Javier Ambrosini Sobczak 5a 



Co można dać na prezent urodzinowy dla mamy?  

1. Ulubione kwiaty Twojej mamy, na przykład róże 

lub tulipany. 

2. Jeśli Twoja mama lubi świeczki zapachowe, 

zapakuj je w ładny papier prezentowy i włóż do 

małej torebki na prezenty. 

3. Perfumy. Jeśli Twoja mama jest fanką perfum, to 

będzie idealny pomysł. 

4. Szkatułka własnej roboty. Kup drewnianą 

szkatułkę, napisz coś miłego na niej, a do środka 

wrzuć ulubione czekoladki Twojej mamy i będzie 

zadowolona podwójnie, że dostała prezent, który 

sami zrobiliście. 

 

Mam nadzieję, że moje 

porady Wam się 

przydadzą i ucieszycie 

swoja mamę! 

  

Gabrysia Szweda 5a 



MOJE 10 URODZINY! 

 

8 listopada skończyłam 10 lat – w tym roku w piątek. 

Bardzo się cieszę, bo lubię piątki (nawet kocham). Za 

rok będzie to sobota. Ale lubię wszystkie dni 

tygodnia. Tego dnia przyniosłam do szkoły cukierki, 

a w sobotę była imprezka! 

 

Matylda 

Kosmalska 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOROSKOP 



 



HOROSKOP 
na listopad 

 
Baran                   22 marca - 21 kwietnia     Byk         22 kwietnia – 21 maja  
Dostaniesz możliwość rozpoczęcia pewnych     Powinieneś zadbać o swoje zdrowie, ponieważ                                                                           
przedsięwzięć od nowa. Warto wykorzystać                            masz tendencję do jego nadużywania. Zadbaj 
szansę, którą daje Ci los. Poza tym będziesz    nieco o siebie, wycisz się, postaw na refleksję 
mieć możliwość na wyprostowanie dawnych                  i relaks. Z całą pewnością dzięki temu poczujesz  
błędów. Nie obiecuj rzeczy niemożliwych.    się lepiej. Twój do jest tam, gdzie jest Twój 

spokój. 
  

Bliźnięta 22 maja – 21 czerwca     Rak 22 czerwca – 22 lipca 
Poczujesz się nieco osamotniony. Rutyna,     W tym miesiącu zdarzy się wiele i o wielu kwe- 
brak większych perspektyw na zmianę zaczną      stiach trzeba będzie decydować. Nie ma jednak 
Cię dobijać. Na szczęście pod koniec miesiąca                 powodu do obaw. Jeśli Twoja decyzja będzie  
przyjdzie tak długo wyczekiwana nadzieja na                  przemyślana i odważna, to na pewno wszystko 
lepsze jutro. Twój talent zawsze się obroni.     się powiedzie. Nie odkładaj nic na później. 
 

Lew     23 lipca – 23 sierpnia    Panna            24 sierpnia – 23 września 
Skup się na pielęgnowaniu przyjaźni. Warto    Pomimo nieprzyjemnej aury za oknem, poczujesz 
wziąć pod uwagę dawne błędy. Jeśli znów           wiatr w żaglach. Wiele spraw ciągnących się od 
będziesz miał ochotę je popełnić, pamiętaj że     dawna, wreszcie zostanie rozwiązanych. Zawsze 
miały one szereg negatywnych konsekwencji    masz kontrolę nad swoim życiem. Teraz zamknij  
i że teraz będzie podobnie. Zaświeci słońce.     Rozdział, który męczył Cię od dawna i idź 
naprzód. 
 

Waga            24 września – 22 października     Skorpion 23 października – 22 listopada 
Nie powinieneś skupiać się na nowych planach.    Bądź czujny. Możesz nie zauważyć, że ktoś pod  
Popraw zaległe błędy, przerwij wreszcie krąg                 Tobą kopie dołki. Uważaj na znajomych w szkole, 
nieustannych pomyłek, który Cię ogranicza.    niby życzliwych Ci ludzi. Doceniaj przyjaciół, 
Wszyscy mamy wiele talentów, dasz radę.     zorganizuj miły wieczór w gronie najbliższych.  
 

Strzelec      23 listopada – 21 grudnia     Koziorożec 22 grudnia – 20 stycznia 
Nie interesuj się życiem innych ludzi. Pewność    Możesz spodziewać się owoców swojej pracy. 
siebie ustalana na podstawie cudzych nie-    Oczekuj pozytywnej energii, jeśli chodzi o relacje. 
powodzeń to zła droga. Takie zachowanie     Pogodzisz się z dawnymi wrogami i zapomnisz  
nie tylko nie ma sensu, jest wręcz szkodliwe.    o swoich problemach. Jesteś w dobrym nastroju, 
Twoje życie w całości zależy od Ciebie.                             więc wyjdź z przyjaciółmi na imprezę. 
 

Wodnik         21 stycznia – 18 lutego     Ryby 19 lutego – 21 marca 
Teraz jest idealny czas na podjęcie kolejnego    Dowiesz się, że prawda zawsze wychodzi na jaw. 
kroku. Miłość zbliża się wielkimi krokami. Możesz             Kłamstwo ma krótkie nogi. Właśnie dlatego nie 
się również spodziewać idealnych relacji w                 obawiaj się, gdy ktoś korzysta na kłamstwie,  
rodzinie. Małe nieporozumienia zostaną szybko                w końcu wpadnie. Cokolwiek wyślesz w świat, 
rozwiązane. Gwiazdy sprzyjają Ci w te dni.                      wróci do Ciebie ze zdwojoną mocą. 

     
 
 
 
 
 

 

 



Drodzy  Uczniowie! 

 

Zapraszamy do grona naszej 

redakcji „Rozgadanych“! Chętnie 

przyjmiemy każdego 

zainteresowanego.  Jesteśmy bardzo pozytywni i otwarci.  

Założycielką  naszego  Koła Dziennikarskiego jest Pani 

Ania Tomczyk. Zachęcamy do dołączenia do nas. Im więcej 

nas, tym lepsze Koło Dziennikarskie ☺. 

Amelia Hernat 5a 


