
      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EksPress szkolny 

Stres definiowany jest jako 
reakcja psychofizyczna organizmu 
na negatywne, nowe, nieznane 
lub nietypowe bodźce fizyczne lub 
psychiczne. 

Każdy gimnazjalista wie, co znaczy stres 
przed testem, pytaniem, czy 
niezapowiedzianą kartkówką. 
Trzecioklasiści muszą uporad się z jeszcze 
większym stresem przed egzaminami, 
które będą ich przepustką do dalszych 
szkół i dalszego kształcenia się.  
 
Jak można poradzid sobie ze stresem?  
 
Cóż to trudne pytanie… 
 
Każdy inaczej odczuwa stres.. Niektórym 
drżą ręce, cierpią na bezsennośd, pocą się, 
mają przyśpieszoną akcje serca lub stają 
się agresywni. 
 
Bardzo często ze stresem wywołanym        
u gimnazjalisty związane jest negatywne 
myślenie o testach na koniec gimnazjum, 
które w większym stopniu decydują, do 
jakiej szkoły się później dostaniemy. 
Pojawiają się negatywne myśli potęgujące 
nasz stres, takie jak : „na pewno sobie    
nie poradzę” , „ co będzie jeśli nie zdam?” 

STRES EGZAMINACYJNY 

i wiele innych. Wielu gimnazjalistów 
wmawia to sobie przed egzaminem, przez 
co jeszcze bardziej pogłębiają swój stres. 
 
 
Jak go zwalczad ? 
 
Pozytywne myślenie ogranicza sytuacje 
stresujące. Ucząc się, musimy mówid 
sobie, że pójdzie nam dobrze, że sobie      
z tym poradzimy. Również aktywnośd 
fizyczna doskonale wpływa na dobre 
samopoczucie, a co za tym idzie relaks, 
czyli brak stresu. Bardzo duże znaczenie 
ma zdrowy tryb życia, sen, a także 
prawidłowe odżywianie. Człowiek 
zadowolony z życia będzie słabiej 
odczuwał stres. Powinniśmy więc często 
słuchad ulubionej muzyki, robid rzeczy 
które nas interesują i sprawiają,                
że czujemy się lepiej   
 
Opracowała: Patrycja Ajnbacher 
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D.P.: Wielu uczniów mówi, że nasz 
rocznik ma trudniej pod względem 
egzaminów gimnazjalnych. Jak Pan to 
postrzega? 
 
R.P.: Nie, nie macie trudniej, po prostu 
zmieniają się typy zadao. Musicie 
umied to samo. Ludzie boją się tego, co 
nieznane. 
 
D.P.: Wierzy Pan w nasze umiejętności   
i w to, że test właściwy pójdzie dobrze? 
 
R.P.: Tak, wierzę.  

D.P.: Dziękuję bardzo za rozmowę. 

 
Wywiad przeprowadził nasz wspaniały 
dziennikarz Dawid Przesławski ;) 
 

  

 

R.: Co to jest, Twoim zdaniem, koncentracja ?  

Doniu: To znaczy nie myśled o niczym innym, tylko o danym 
zadaniu 
Żybi: To umiejętnośd skupienia się na jednej rzeczy 
Mario: Pełne skupienie w 100 % 
Dawid: To skupienie wszystkich myśli na jednym  
Iwan: Jest to skupienie się na jednej rzeczy. Czego ja 
oczywiście nie umiem ;) 
 
 
R.: A jak będzie wyglądał sam egzamin ? Jak się będziesz 
zachowywał ? 
 
Żybi: Będę bardzo intensywnie myślał ;) 
Leroy: Zamierzam użyd swojej głowy ;) 
Iwan: Użyję swojej głowy i swojej wiedzy oczywiście ;)  
 
 
R.: Dziękujemy za rozmowę ;) 
 
Wywiad przeprowadziły znane i lubiane dziennikarki z klasy 
II c – Dominika Milewska i Agata Bartoszak ;) 
 

 
dpis do obrazu/grafiki. 

Wierzę w wasze umiejętności!  
Wywiad z p. Ryszardem Pemperą, nauczycielem                            
j. polskiego w Gimnazjum nr 5 

 

 

 

 

 

 

D.P.: Czy uważa Pan, że stres wpływa 
na wyniki egzaminu gimnazjalnego? 
 
R.P.: Stres ma zawsze wpływ na życie 
człowieka dlatego należy uczyd się 
działad w warunkach stresu. 
 
D.P.: Jak Pan myśli - czy nauka dzieo 
przed egzaminem może poskutkowad 
dobrym wynikiem egzaminu? 
 
R.P.: Nie, dzieo przed egzaminem to 
już należy dobrze wypocząd. 
  
D.P.: Czy nauka po nocach jest według 
polonisty dobrym pomysłem? 

 
R.P.: Nie, ponieważ noc jest od 
wypoczynku. 

 

Zamierzamy użyć swojej głowy ;) 
Wywiad z gimnazjalistami tuż przed 
egzaminem. 
W roli głównej wystąpili znani i lubiani: Dominik 
Iwanowski (Iwan), Mariusz Krysiak (Mario), Dawid 
Przesławski (Dawid), Marcin Nowotnik (Leroy), Bartek 
Żybura (Żybi), Dominik Molenda (Doniu).  
 

R.: Jak przygotowujesz się do egzaminów ? 

Żybi: Systematycznie odrabiam wszystkie zadania 
domowe, chodzę na wszystkie zajęcia dodatkowe  
( najchętniej angielski ;)) oraz słucham na lekcjach. 
Iwan: Staram się uczyd oczywiście ;)  
Dawid: Uczę się pilnie po nocach ;)  
Mariusz: Planowałem uczyd się po 3 godziny 
dziennie  
Leroy: Oprócz uczenia się na lekcje, rozwiązuję 
różne zadania w Internecie.  

 
R.: Czy boisz się egzaminów ? 

Doniu: Nie !  
Leroy: Tak, boję się strasznie.  
Iwan: Trochę. Najmniej boję się polskiego 
Dawid: Najbardziej – matematyki. Poza tym           
za bardzo się nie denerwuję  
Żybi: Boję się egzaminów, nie mogę spad, jem          
z nerwów !     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angielski – rady przed egzaminem ;) 
 

Poniżej kilka wskazówek – jak się uczyd …  

 

A na samym egzaminie … 
 

Pamiętaj o słowach:  
KONCENTRACJA (skup się całkowicie na 
rozwiązywanych zadaniach. Nie rozglądaj się, nie 
poprawiaj fryzury - bo i tak wyglądasz pięknie ;) nie 
sprawdzaj, czy inni piszą – piszą na pewno;))  
WYTRWAŁOŚD (nawet jeśli widzisz przed sobą długi i 
trudny tekst, nie rezygnuj i nie marudź – Michał, Filip, 
Bartek ;) Jeśli nie znasz jakiegoś słowa, pamiętaj, że 
potrafisz odgadywad znaczenie z kontekstu. Nie 
rezygnuj z najtrudniejszych zadao, raczej poświęd im 
więcej czasu) 
CZAS (daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Sprawdź 
wszystkie zadania po kilka razy, nie sugeruj się tym, że 
ktoś już wyszedł, a Ty jeszcze piszesz. Wykorzystaj 
każdą minutę, jaką masz na egzaminie, nie wychodź za 
wcześnie !!!)  
 

Good luck   
 

Jeżeli uczysz się słówek, od razu układaj z danym słowem 
zdanie (w główce lub na karteczce) ;) Np. Our English 
teacher is plump. She has got a lot of wrinkles (thank you 
Filip for this beautiful example;))  
Zapisuj sobie najtrudniejsze słowa, (koniecznie                   
w zdaniach), najlepiej kolorowym pisaczkiem lub                
na kolorowych kartkach ;) Wypisuj najważniejsze  rzeczy 
w tabelkach, schematach, ze strzałkami, uśmiechami, 
wykrzyknikami i innymi znakami, które pomogą                  
Ci zapamiętad to, co ważne ;)  
Przyklejaj kolorowe karteczki z ważnymi rzeczami            
do zapamiętania na biurku, nad łóżkiem, na lampie … 
wszędzie ;) Bartek może przyklejad na lodówce  
dziewczyny na lustrze    
Ucząc się nie oglądaj TV i nie zajmuj się telefonem ani 
komputerem ! O tym szczególnie przypominam 
Dominikowi, Mariuszowi, Michałowi i Adasiowi … ;) 
KONCENTRUJ SIĘ ! Nie ma sensu siedzenie nad zeszytem 
godzinami, jeśli jednocześnie patrzysz w okno (Łukasz), 
przeglądasz wszystkie książki, jakie znajdziesz na półkach 
(Adrian) i myślisz o czymś (lub o kimś;) innym 
(dziewczyny);)  
Znajdź sobie dobre miejsce do nauki – nie twarde krzesło, 
bo będzie Ci niewygodnie, ale też nie stos poduszek i koc, 
(bo zaśniesz;))  
Zorganizuj dobrze swoją naukę. Wyznacz sobie pół 
godziny i w ciągu tego czasu zajmuj się tylko angielskim.   
Po 30 minutach zrób 10 minut przerwy, wypij jogurt 
(Bartek), poskacz albo zrób dwa pajacyki (Adaś);)                 
A potem, oczywiście z wielką radością, wracaj do pracy  
Rozmawiaj z innymi po angielsku (np. z panią                    
na korytarzu;)) - zwłaszcza przed samym egzaminem, żeby 
przygotowad się jeszcze lepiej do zadao ze słuchu. 

 



    

  

W ramach powtórki przed egzaminem proponujemy Wam tekst     po angielsku. W tekście 
użyte zostały przezwiska, aby uniknąd rozpoznania niektórych bohaterów                                          

Wszelka zbieżnośd z prawdziwymi osobami (nie) jest oczywiście przypadkowa  Może 
odgadniecie, kto jest autorem tekstu ? ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comment …  

Monday, extra classes  

2.05 pm. I stand by the front door because some of III a 

students want to play truant. The situation repeats every 

Monday ;)  

The only possible solution to “keep” them at school is to 

stand on their way. Of course, it’s very funny. They are 

all bigger than me (!) and they have thousand of 

amazing stories to tell me. Fura forgot his sport shoes 

so he must go home immediately. Doniu forgot his sport 

bag. Kamil forgot everything. Patryk doesn’t know 

anything about any extra classes. Kadżetan has to move 

furniture at home (!) Ania has a volleyball match. Olivia 

wants to visit Paulina. Paulina wants to visit Olivia. 

Rysiu doesn’t say anything – he just looks at me, but I’m 

afraid ;) Eventually they stay at school – perhaps they 

are bigger but I am stronger ;)   
 

Szlifuj angielski - powtórka przed egzaminem 

Friday 

III b suffers from a strange disorder. When we have 

English lesson Mario turns his chair round to see 

Dagmara. Dagmara turns her chair round to see Adaś. 

Adaś turns his chair round to see Paulina. Paulina 

doesn’t turn around – she’s too sleepy to do it ;)  

One of the exercises I have given my group was to read 

the text. Mission impossible. Ivan started reading but 

soon he got bored so he decided to talk to Adi (on the 
left) Patrycja (on the right) and Iwonka (at the back). 

The only interested person was Adi, of course.  

I have one mission here: to survive …  

Tuesday 

I’m really worried about my students’ exam results. 

Probably, I’m the only worried person here. My students 

are very optimistic. Leroy and Filos walk over, smile and 

wave at me, screaming: Hello! every five minutes. They 

are not stressed at all. Perhaps they don’t even know 

about exam ? That’s quite probable …    

One of today’s activities was very simple: to find 

information in the text (Unit: Entertainment). Of course 
Fura and Kadżetan started complaining, protesting and 

moaning.  Adrian Z and Filos started laughing, which 
was very interesting. Mario wanted to say something to 

Janek and Adam Ł so he began waving in a strange way. 

Rzybi wanted to drink his yoghurt (he’s always hungry) 

so he tried to hide under the desk. Of course, Rzybi is too 
big to hide under the desk.  Rzybi is too big to hide 

anywhere. That’s why we heard a terrible noise  

An ideal teacher should be blind and deaf, I guess. 

Otherwise he will get mad … 

Wednesday 

One of today’s attractions was Adaś Z . He wore his T-

shirt inside out. Of course, he didn’t know about it but he 

discovered it in a school canteen and started screaming 

loudly.  

The lesson began with several problems. Leroy lost an  

information for his parents. Kamil lost his notebook. 

Dawid lost his homework. Filos lost his book. Ania 

forgot about essay and Doniu forgot about glue …  

Everything seems very strange in this group… 

 

 

Friday 

Instead of saying: Good morning - Doniu and Rzybi 

repeat: Witam jak zwykle niezwykle ;) Which is very 

strange of course …  

Today we learned how to create nice sentences 

about sport. Of course, while translating Olivia 
started laughing and we had to rescue her (her life 

was in danger). Adam Ł looked at her in a very 

strange way. I don’t know why. Rzybi and Patryk 

were offended because I didn’t let them translate 
the sentence (although they raised their hands). 

They stopped talking to me.  

Sometimes I wonder what I’m doing here …  

Podpis do obrazu/grafiki. 



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysiu ! The most mysterious person here … 

 

 Tuesday  

Today, one group of students decided to go on 

strike. They didn’t want to write a test because it’s 

too hard. Ivan and Dawid said so. I asked them 

what’s so hard but the only answer was their 

smile. Strange way of saying something. 10 

minutes later Ivan admitted that he’s too tired to 

think. And to keep a pen in his hand, I guess. 

Instead, he was doing some strange things with his 

face (probably to scare me) and played some 

melody on his neck (probably to shock me).  

Working with this group is like a rollercoaster …  

 

Wednesday 

Finally, they got some good grades ! Patrycja and 

Iwonka receive great marks, the same with Olivia 

and Dagmara ;) Adrian Z started learning and got 

5 ! He’s becoming our next Kadżetan, I guess ;) 

Kadżetan is our genius of course ;) Dawid is 

genius too but he doesn’t want us to know about it 

;) Doniu got 4 and started singing (I don’t know 

this song; perhaps it’s his own composition). Rzybi 

got 4 too and he keeps repeating: I’m the best ;) 

The only dissatisfied person is Patryk. He got 4 

and he wanted to have 5. That must be teacher’s 

fault.  

You never know what may happen here. Being a 

racing driver, astronaut or a lion trainer would 

be more predictable than being a teacher in this 

group ;) 

 

Patryk. Totally unpredictable ;) 
 

 

Wszelka zbieżnośd z prawdziwymi osobami 
(nie) jest oczywiście przypadkowa  Może 
odgadniecie, kto jest autorem tekstu ? ;) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Nasza klasa III a jest bardzo zróżnicowana: są           
w niej pływacy, piłkarze ręczni i inni - w sumie 21 osób. 
Jest to najlepsza klasa na świecie, chociaż bywa nieznośna, 
o czym najczęściej przekonuje się nasza wychowawczyni, 
pani Ania Jesionowska. Jednak z dłuższych obserwacji 
jestem w stanie wywnioskowad , że nauczyciele nas lubią 
(chociaż usilnie starają się to ukryd). Jesteśmy bardzo 
energiczną klasą i nie zawsze wiemy, jak tę energię 
spożytkowad, dlatego – niestety – często gadamy                        
i przeszkadzamy na lekcjach. 

W III a mamy trzech wspaniałych pływaków:  są to 
Angelika, Bartek J. i Grzybek. Mają oni wiele osiągnięd 
sportowych i naukowych oczywiście ;) Są wytrwali                   
i systematyczni, ponieważ codziennie rano dojeżdżają                 
na treningi i zostają po lekcjach, żeby doskonalid swoją 
formę. Przynosi to jednak efekty i wszyscy jesteśmy z nich 
bardzo dumni.  
Piłkarzami ręcznymi są: Fura, Doniu, Kowal, Żybi, Filos, 
Liroy, Konias.  Tworzą oni jedną z najlepszych drużyn             
w Wielkopolsce. Czasami kłócą się z trenerem                          
p. Walczakiem i wtedy potrzebna jest interwencja pani     
Ani ;)  Mają mnóstwo treningów w tygodniu i powinni po 
nich byd zmęczeni. Dziwne tylko, że w szkole zawsze 
tryskają energią…  

Pozostałe osoby, chociaż nie trenują, są oczywiście 
równie wspaniałe   Oliwia, Ala, Ola, Adrian, Marcin oraz 
Filip mają inne hobby    i poświęcają mu swój cenny czas ;) 
Oliwia ogląda horrory i seriale kryminalne takie jak KOŚCI. 
Marcin jest jedną z najbardziej tajemniczych osób                 
na świecie. Filip i Adrian znani są z poczucia humoru i 
wyjątkowej znajomości języka angielskiego. Ja, czyli Ania 
uwielbiam sport w każdej postaci i oczywiście                         
we wszystkich zawodach muszę uczestniczyd. Ola   i Ala 
dbają     o swój wygląd i oglądają się za chłopakami (albo 
oni za nimi).  Alicja znana jest również z tego, że lubi 
dyskutowad z panem Wiśniewskim i często mamy z tego 
ubaw na matematyce. Wszyscy żartują, a  wtedy Ala „ma 
focha”   i przestaje się do nas odzywad ;) Jednak po jakimś 
czasie przechodzi jej  i wszyscy się z tego śmiejemy. 

Spędzamy ze sobą mnóstwo czasu i mimo 
sporadycznych kłótni nieźle się dogadujemy.  Lubimy 
jeździd na wycieczki. W zeszłym roku   i dwa lata temu 
byliśmy we Władysławowie. Bawiliśmy się świetnie i mamy 
mnóstwo wspaniałych wspomnieo !  
        
 Anna Kniaź 
 

Klasa III a - bez  tajemnic 
- w obserwacji Anny Kniaź - 

 

Co o klasie 3a sądzi jej wychowawczyni Anna 
Jesionowska? 
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Trzecioklasiści w opinii anglistki,  p. Karoliny 
Stelmaszyk 

R.: Czy lubi Pani klasy 3a i 3b?                                                                           
K.S.: Czy lubię ? Przepadam za nimi :)                                                         
R.: Kto jest bardziej nieznośny: klasa 3a czy klasa 3b?                           
K.S.:  Obie są jednakowo nieznośne i jednakowo cudowne :)              
R.: Jakie tematy najtrudniej wchodziły do głowy uczniom?                
K.S.: To zależało od wielu ważnych czynników. Na przykład, jeśli 
piłkarze ręczni z III a wygrali dzieo wcześniej mecz, każdy temat 
wchodził im do głowy błyskawicznie :) gorzej było, jeśli Lech 
Poznao dzieo wcześniej przegrał mecz. Wtedy Filip bywał marudny 
i nie chciał się uczyd - nawet z tematu: SPORT. A jeśli Bartek był 
niewyspany i głodny .... to sami wiecie :)                                                 
R.: Kogo Pani zdaniem łatwiej się uczy chłopców czy dziewczynki?    
K.S.: Dziewczyny oczywiście ! Z tej prostej przyczyny, że dziewczyny 
rozumieją jedno ważne słowo: koncentracja ! Chłopcy sami 
przyznali, że nie wiedzą, co to słowo znaczy :) A tak poważnie, uczy 
mi się wszystkich świetnie i wszystkich bardzo lubię.                          
R.: Czy sportowcy uczą się lepiej od osób nieuprawiających sportu?     
K.S.: Bywa różnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, ile godzin 
tygodniowo trenują siatkarze, pływacy i piłkarze ręczni                      
to naprawdę mają prawo byd zmęczeni. A jednak mobilizują się         
i pracują, za co bardzo ich podziwiam. Z drugiej strony, osoby        
nieuprawiające sportu, mają też różne dodatkowe zajęcia, na które 
poświęcają dużo czasu. I oni również bardzo się starają uczyd jak 
najlepiej.                                                                                                            
R.:  Co Pani sądzi o tegorocznych testach gimnazjalnych?                   
K.S.: Jak na razie bardzo się denerwuję, jak zdacie wszystkie 3 
części; nie śpię po nocach ze zmartwienia i ciągle jem z nerwów :) 
czyli zupełnie jak Dawid i Bartek :) mam nadzieję, że napiszecie 
wspaniale :)                
R.: Uważa Pani, że testy gimnazjalne są dla uczniów trudne czy 
łatwe?                                        
K.S.:  Większośd z Was mówiła mi, że boi się angielskiego 
rozszerzonego. Jest to coś nowego i boicie się, że łatwo nie będzie. 
Humaniści mówili, że trudna jest dla nich częśd matematyczna,            
a umysły ścisłe - odwrotnie. Tak więc zdania są podzielone.               
Ja osobiście najbardziej bałabym się matematyki (serdeczne 
pozdrowienia dla pani Aleksandrowicz i pana Wiśniewskiego) :)     
R.: Czy uważa Pani, że tegoroczne testy pójdą klasom 3 w tym roku 
dobrze?                 
K.S.:  Nie macie wyboru :) Musi byd dobrze ! Musi byd bardzo 
dobrze                                  
R.: Jak Pani zdaniem radzić sobie ze stresem?                                      
K.S.: To zależy od tego, co lubicie najbardziej. Starajcie się dużo 
uczyd, a później odpocząd w sposób, jaki najbardziej Wam 
odpowiada. Zgaduję, że Oliwka będzie oglądad pewien serial w TV, 
Ania i Mariusz - grad w siatkówkę, a Patrycja coś namaluje :) 
Ważne, żebyście znaleźli coś ważnego dla siebie, aby się 
odstresowad, to pomoże Wam później wrócid do nauki.                     
R.: Czy da się zauważyć różnicę między nami a rocznikami,  które 

opuściły już szkołę?                                                                                   
K.S.:  Nie powiem (przez uprzejmośd), że oni uczyli się więcej i 
lepiej ... Za to bardzo dużo Was łączy z moją grupą sprzed 2 lat - to 
samo poczucie humoru, usposobienie i milion pomysłów na minutę 
:) 

 

Trzecioklasiści w opinii matematyka,  p. 
Jerzego Wiśniewskiego 

 
    
  
    
      
R.: Jakie tematy najtrudniej wchodziły do głowy uczniom?     
J.W.: Funkcje   
R.: Kogo Pan zdaniem łatwiej się uczy chłopców czy 
dziewczynki? 
J.W.: Dziewczynki     
R.: Czy sportowcy uczą się lepiej od osób 
nieuprawiających sportu? 
J.W.: Pływacy i siatkarze tak    
 Uważa Pan, że testy gimnazjalne są dla uczniów trudne 
czy łatwe?  
J.W.: Średnio trudne                                  
 Czy uważa Pan, że tegoroczne testy pójdą klasom 3 w 
tym roku dobrze?     
         
R.:  Czy da się zauważyd różnicę między nami a 
rocznikami, które opuściły już szkołę? 
J.W.: Tak. Roczniki, które opuściły szkołę były lepsze. 
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Trzecioklasiści w opinii p. Anny Aleksandrowicz 

R.: Czy lubi Pani klasy 3a i 3b? 

A.A.: Lubię zarówno klasę 3a jak i 3b, jednak ze względu na to, że uczę jedynie       

w klasie 3b oraz jestem ich wychowawczynią, darzę ich większą sympatią (znam ich 

po prostu lepiej). 

R.: Kto  jest bardziej nieznośny: klasa 3a czy klasa 3b? 

A.A.: Myślę, że zarówno uczniowie klasy 3a jak i 3b mają swoje za uszami i trudno 

porównad kto bardziej rozrabia. Oczywiście w każdej klasie jest grono osób, które 

pracuje na opinię całej społeczności klasowej. 

R.: Jakie tematy w tym roku najczęściej wchodziły uczniom do głowy? 

A.A.: Hmm, myślę, że materiał przerabiany w 1 klasie gimnazjum, ponieważ 

większośd wiedzy z tego okresu uleciała z głów np. procenty i własności figur 

geometrycznych. 

R.: Kogo się Pani zdaniem lepiej uczy chłopców czy dziewczynki? 

A.A.: Dziewczyny, ponieważ w większości przypadków bardzo zależy im                  

na zdobywaniu wiedzy i na lekcji nie zajmują się innymi rzeczami. Oczywiście        

nie można też generalizowad, ponieważ wielu chłopcom też zależy na zdobywaniu 

wiedzy i się do tego przykładają. 

R.: Czy sportowcy uczą się lepiej od osób nie uprawiających sportu? 

A.A.: Tak, mają świadomośd tego, iż wiedza jest niezbędna w życiu i lepiej 

organizują sobie czas. 

R.: Co sądzi Pani o tegorocznych testach gimnazjalnych? 

 A.A.: Na pewno będzie to ciężki sprawdzian dla uczniów. W tym roku wchodzą      

w życie zmiany, które w dużym stopniu go rewolucjonizują  np. podział na częśd:  

podstawową i rozszerzoną, matematyczną i częśd przyrodniczą. Trudnośd mogą 

sprawid też nowe typy zadao. 

R.: Czy uważa Pani, że testy gimnazjalne są dla uczniów trudne czy łatwe? 

A.A.: Jeżeli ktoś rzetelnie uczył się przez wszystkie lata,  to nie powinien mied          

z nimi większych problemów, natomiast uczniowie, którzy na ostatnią chwilę chcą 

nadrobid zaległości mogą mied problemy podczas tego egzaminu. 

R.: Czy uważa Pani, że tegoroczne testy pójdą klasom 3 dobrze? 

A.A.: Mam taką nadzieję. Będę trzymała kciuki, żeby wszystkim uczniom egzamin 

poszedł jak najlepiej. 

R.: Jak Pani zdaniem radzid sobie ze stresem? 

A.A.: Pozytywnym myśleniem (wiarą w swoje umiejętności), głębokimi oddechami, 

rozluźnieniem np. wyjściem na spacer itp. 

R.: Czy da się zauważyd różnicę między nami  a rocznikami, które opuściły już 

szkołę? 

A.A.: Trudno mi się wypowiedzied, ponieważ uczę dopiero 2. rok. 

Wywiad przeprowadziła Anna Kniaź 

Recepta na stres: 

pozytywne myślenie, 

wiarą w swoje 

umiejętności, głębokie 

oddechy rozluźnienie. 
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