NIEBOSKANIEBOSKA-GAZETKA

Wstępniak

Drodzy czytelnicy !
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer nowej „Nie-boskiej Gazetki”
szkolnej. Będzie to miesięcznik pisany przez uczniów dla uczniów, ale mamy
głęboką nadzieję, Ŝe równieŜ Nauczyciela i inni Pracownicy naszej szkoły, a
nawet Rodzice uczniów, znajdą tu coś ciekawego dla siebie.
Publikować będziemy owoce rozmaitej twórczości uczniowskiej: wiersze,
opowiadania, felietony, rysunki, itp. KaŜdy, kto chce spróbować swych sił na
polu literackim, bądź dziennikarskim czy graficznym, ma szansę na swoją
szpaltę w „Nie-boskiej gazetce”. Wystarczy odnaleźć
w szkole kogoś z zespołu redakcyjnego i przekazać
nam
swoje
dzieło
☺.
Najbardziej
aktywni
współpracownicy zostaną nagrodzeni na końcu roku
szkolnego. Nasze opinie na rozmaite tematy
przedstawiamy w dziale „Moim zdaniem…”.
W gazetce znajdziecie artykuły na rozmaite
tematy. Będą tu zamieszczane teksty dotyczące Ŝycia
szkoły, ale równieŜ naszych codziennych radości i
smutków. W dziale „Co nas gryzie?” znajdziecie
artykuły, które być moŜe pomogą Wam w
rozwiązaniu niektórych problemów, z którymi się spotykacie w swoim Ŝyciu. W
bieŜącym numerze postanowiliśmy zająć się „strasznym słowem na „Sz”, czyli
„szlabanem” ☺.
Jak na szkolną gazetkę przystało, będziemy teŜ poświęcać uwagę nauce. W
części „Warto wiedzieć” będziemy pisać między innymi o waŜnych dla rozwoju
nauki postaciach. W niniejszym numerze naszą bohaterka jest Maria
Skłodowska-Curie, naukowa patronka roku 2011.
Oczywiście nie zabraknie równieŜ rozrywki i zabawy. Na stronach „Czas na
przerwę” zamieszczać będziemy łamigłówki, dowcipy i zabawne rysunki, aby
umilić Wam wolny czas i wywołać uśmiech na Waszych
twarzach.
Chcemy
chociaŜ w części pokrywać koszty
związane z wydawaniem gazetki, jak równieŜ
samodzielnie zebrać pieniądze na nagrody dla
najbardziej
aktywnych
„nie-boskich”
współpracowników. Dlatego od czasu do czasu
napotkacie na terenie szkoły akcje organizowane przez
redakcję, mające na celu zgromadzenie odpowiednich
funduszy. Był juŜ kiermasz ciast, teraz zbieramy
nakrętki, a w grudniu nie przegapcie świątecznego
jarmarku ☺. Prosimy równieŜ o aktywny udział w wywiadach i ankietach, które
co jakiś czas przeprowadzać będą nasi „dziennikarze” ☺. Efektem ich pracy
oczywiście będą kolejne ciekawe artykuły w „Nie-boskiej gazetce”.
Naszym marzeniem jest, aby gazetka, którą oddajemy w Wasze ręce
okazała się interesująca dla jak największej rzeszy Czytelników i abyście z
niecierpliwością oczekiwali na kolejne numery ☺
śyczymy przyjemnej lektury,
Zespół Redakcyjny „Nie-boskiej Gazetki”
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Z Ŝycia szkoły

Halloween w naszej
naszej szkole
Dnia 28.10.2011r. odbyło się w naszej
szkole szkolne Halloween. Pierwsza długa
przerwa została wydłuŜona do 30 minut,
a podczas niej odbywały się liczne
konkursy, m.in. konkurs na najlepsze
przebranie (I miejsce: Tomek "StachuJP"
Prabucki), wycinanie dyni (I miejsce:
Klaudia Hildebrandt),
czy quiz (I
miejsce: Aleksandra Juszczyk). Impreza
była
prowadzona
przez
Kubę
Przyjemskiego
i
Bartka
Jarzembińskiego. MoŜna było wygrać
ciekawe nagrody. Zorganizowaliśmy
takŜe sprzedaŜ pysznych ciast i
gofrów. Aby pokazać nauczycielom i
innym pracownikom szkoły, Ŝe o nich
takŜe pamiętamy, kaŜdy, którego tylko
udało nam się znaleźć, dostał od nas
prezent w postaci cukierka, czyli kilka
cukierków zapakowanych w jeden
duŜy. Halloween było pierwszą duŜą
imprezą zorganizowaną przez nowy
samorząd
szkoly,
w
skład
którego
wchodzą:
Beata
Kochmańska
(przewodnicząca),
Bartłomiej
Jarzembiński
(zastępca)
i
Anna
Baranowska (skarbnik). Wszyscy, którzy
zechcieli uczestniczyć w Halloweenowej
imprezie bawili się doskonale. Czekamy z
niecierpliwością na kolejne inicjatywy
samorządu, licząc, Ŝe dzięki nim będziemy
mogli złapać oddech w cięŜkim szkolnym
Ŝyciu ☺.
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Warto wiedzieć

KOBIETA, KTÓRA ODMIENIŁA BIEG HISTORII
,,Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed
sobą do zrobienia”.
Kto to moŜe być i w jaki sposób
przyczyniła się do zmiany biegu
historii?
Zadając sobie to pytanie, myślę, Ŝe
większość
odpowie
na
nie
jednoznacznie: to Maria Skłodowska
– Curie – kobieta, która dzięki
swojemu odkryciu poszerzyła tajniki
wiedzy
chemicznej,
fizycznej
i
medycznej. Lecz była ona równieŜ
kobietą
mającą swoje
rozterki,
zawody miłosne czy własne poglądy –
tak jak kaŜdy z nas.

W setną rocznicę przyznania
Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii za
odkrycie nowych pierwiastków
polonu i radu, 3 grudnia 2010 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

postanowił oddać hołd jednemu z
najwybitniejszych
naukowców
naszych czasów, którego przełomowe
odkrycia
przyczyniły
się
do
światowego
rozwoju
nauki
i
wprowadził uchwałę w sprawie
ustanowienia roku 2011 Rokiem
Marii Skłodowskiej-Curie.

W skrócie…
Maria Skłodowska-Curie urodziła się
7. 11. 1867 roku w Warszawie jako
piąte, najmłodsze dziecko rodziców
intelektualistów.
JuŜ
od
najmłodszych lat Maria wyróŜniała
się spośród innych dzieci doskonałą
pamięcią
i
nieprzeciętnym
intelektem.
W 1883 roku ukończyła gimnazjum
Ŝeńskie ze złotym medalem. W czasie
studiów medycznych w 1886 roku
zatrudniła się jako guwernantka u
zamoŜnej
rodziny
śurawskich.
Zakochała się z wzajemnością w
synu swoich pracodawców, jednakŜe
ci nie zgodzili się na ślub.
W 1891 roku Skłodowska wyjechała
do ParyŜa, by w 1893 roku uzyskać
licencjat z fizyki, a w 1894 z
matematyki. Tam poznała swojego
przyszłego męŜa – Piotra Curie. Para
wzięła ślub w 1895 roku.
I tak, w 1898 roku przy współpracy
męŜa oraz Andre-Louisa Debierne`a,
Curie odkryła dwa radioaktywne
pierwiastki – polon i rad. Zespół
doszedł równieŜ do wniosku, iŜ
przyczyna zjawiska radioaktywności
jest rozpad jąder atomów.
W 1903 roku Curie otrzymała
stopień doktora z fizyki. W tym
samym roku małŜeństwo Curie
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otrzymało nagrodę Nobla. Wkrótce
Piotr został profesorem na Sorbonie i
mógł załoŜyć laboratorium, w którym
to Maria została kierowniczką badań.
Niestety, w 1906 roku na wskutek
wypadku Piotr Curie zmarł, przez co
Maria została pierwszą profesorka na
Sorbonie.
W 1911 roku Skłodowska-Curie
otrzymała drugą nagrodę Nobla, co
spowodowało otwarcie w 1914 roku
zaprojektowanego przez nią Instytutu
Radowego. Prowadzono tam badania
z dziedziny fizyki, chemii i medycyny.
W czasie I wojny światowej Maria
zorganizowała słuŜbę radiologiczną
na potrzeby szpitali wojskowych. Po
wojnie nadal pracowała w Instytucie
Radowym.
Zmarła 4 lipca 1934 roku na anemię
złośliwą.

Warto wiedzieć
duŜe
dawki
promieniowania,
które
wchłonęła
podczas
prowadzenia badań.

Dobrą opinię Marii przyćmił
bardzo głośny, jak na ówczesne
czasy,
romans
z
Ŝonatym
męŜczyzną - Paulem Langevinem.
Curie jednak odzyskała swoje
dobre imię, co nastąpiło wskutek
jej działań podczas I wojny
światowej. Związek z Paulem nie
wytrzymał
do
tego
czasu.

A to ciekawe!
 Maria Skłodowska-Curie miała
12 lat, gdy jej mama zmarła na
gruźlicę.
 Jako pierwsza kobieta w historii
zdała egzaminy na wydziale fizyki
i chemii.
 Skłodowska
jako
pierwsza
kobieta w historii otrzymała
stopień doktora fizyki.
 Polka otrzymała dwie nagrody
Nobla – w 1903 roku z fizyki za
badania
zjawiska
promieniotwórczości i w 1911
roku z chemii za wydzielenie
czystego radu.
 Była
pionierką
badań
nad
leczeniem
raka
za
pomocą
promieniotwórczości.
 MąŜ Marii, Piotr Curie zginał w
1906 roku pod kołami wozu
konnego.
 Curie
jeździła
po
świecie
pomagając zakładać instytuty
leczenia nowotworów.
 Przyczyną śmierci noblistki były
prawdopodobnie zbyt

 Maria Skłodowska-Curie byłą
ateistką. Na jej postawę wpłynęła
śmierć matki. Dlatego teŜ jej ślub
z Piotrem Curie był wyłącznie
ślubem cywilnym.
 Maria Skłodowska-Curie była
matką dwóch córek - Ève i Irène.
 Irène podzielała zainteresowania
matki.
Podobnie
jak
Maria
otrzymała nagrodę Nobla, i
równieŜ, wskutek pracy zmarła
na raka.
 Jej druga córka – Ève była
dziennikarką
i
pianistką.
Napisała biografię swojej matki.
 Maria
Skłodowska-Curie była
jedną z pierwszych kobiet, które
zdobyły prawo jazdy, by móc
prowadzić
jeden
z
20
samochodów
z
aparatami
Roentgena i docierać do rannych.
Asia Bartkowska
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Moim zdaniem …

Dlaczego warto czytac ksiazki?
Niektórzy
twierdzą,
Ŝe
czytanie ksiąŜek jest bez sensu. Ich
zdaniem to po prostu strata czasu.
Ja się z tym nie zgadzam. W tym
artykule postaram się wyjaśnić
Wam,
co
pozytywnego
wnosi
czytanie do naszego Ŝycia.
Przede
wszystkim
moŜemy
poprawić swoja pamięć, poszerzyć
wiedzę i oderwać się od zwykłych
zajęć.

W przypadku wątpliwości lub
braku obeznania z literaturą naleŜy
wybrać losowo utwór, który na
pierwszy rzut oka wyda się
odpowiedni. A potem przystąpić do
odkrywania
kolejnych
odsłon
świata pisanego.
Mam nadzieję, Ŝe to co napisałam
zachęciło Was choć troszeczkę do
odwiedzania
bibliotek
oraz
księgarni. Naprawdę warto ☺
Oczywiście wszystko z umiarem –
nie przesadzajcie ,bo nie zdołacie
się później oderwać ☺.

Wewnetrzny skarb
Skarb ukryty w sercu masz.
Co drugiemu z siebie dasz,
Wzbogaci od wewnątrz Ciebie.
Wszystko w Ŝyciu ma swój sens,
Doskonale o tym wiesz,
Czyń bliźniemu tak jak chcesz,
By traktował Ciebie.

Rzeczywistosc a marzenia
Człowiek rodzi się i umiera.
Wszystko w świecie ma swój czas.
Przez lat wiele trwa nadzieja,
Po drugie moŜemy zapomnieć o
przykrościach. Mamy pewność, Ŝe
nasze
sekrety
nie
zostaną
rozpowiedziane
niepowołanym
osobom. KsiąŜka to przyjaciel,
który na pewno nas nie zdradzi ☺
Po trzecie moŜemy pośmiać się,
wypłakać ( a przez to rozładować
złą energię).

śe szczęście w końcu spotka nas.
KaŜdy pragnie: powodzenia,
Zdrowia ,szczęścia , uwolnienia
Od wszelkich nieprzyjemności,
A zwłaszcza szczerej miłości.

Beata Bława
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Co nas gryzie ?

Straszne sł
słowo na „sz”…
Skoro wciąŜ nam w duszy grają
halloweenowe
klimaty,
porozmawiajmy o strasznym słowie na „sz” ☺.
Szlaban… Słowo to wypowiadane jest średnio co 15 minut w
kaŜdym polskim domu1. Bez względu
na wiek i płeć winowajcy, czy rodzaj
przewinienia Rodzicielski Kodeks
Karny
pozwala
ją
stosować
praktycznie bez ograniczeń.
Szlaban moŜna dostać absolutnie na
wszystko, ale na pierwszym miejscu
rodzicielskiej listy przebojów od wielu
lat nieodmiennie króluje „szlaban na
komputer”.

Szlaban na komputer moŜna
dostać praktycznie za wszystko: za
złe stopnie w szkole, za niewłaściwe
zachowanie u cioci na imieninach, za
zbyt późny powrót do domy, za …. No
po prostu za wszystko…. Taki złoty
środek „na wszystko”… Hmmm..
1

A przynajmniej tak nam się wydaje ;)

tylko, Ŝe staroŜytne przysłowie mówi:
jak coś jest do wszystkiego, to jest do
niczego. I dotyczy to równieŜ
wszelkich szlabanów i innych kar
stosowanych „z automatu”, bez
zawracania sobie głowy innymi
metodami
wychowawczymi.
Oczywiście Rodzinny Sąd Starszych
chce dobrze i liczy, Ŝe nałoŜona kara
nakłoni młodocianego winowajcę do
skruchy,
poprawy
lub
zmiany
swojego
zachowania
i
zadośćuczynienia. I właściwie wszystko
byłoby o.k., gdyby nie jeden mały
szczegół. OtóŜ organizm młodego
człowieka w obliczu szlabanu (i
innych kar powtarzanych z
duŜą
częstotliwością
i
niezaleŜnie od okoliczności)
działa jak bakteria wobec
antybiotyku. Pierwsza seria
leku
wywołuje
szok,
przynosi oczekiwane skutki,
bakteria jest bez szans,
wracamy do zdrowia i
wszyscy
Ŝyją
długo
i
szczęśliwie… Ale… gdzieś
tam
pozostały
bakterie,
które powolutku zaczynają
się
uodparniać
na
antybiotyk…
odporne
bakterie rosną w siłę…
kolejna dawka antybiotyku
powoduje, Ŝe te które
przetrwały
są
jeszcze
silniejsze… kaŜda kolejna
aplikacja leku sprawia, Ŝe
bakterie coraz bardziej mają całą
terapię „w nosie”… po wyjątkowo
długim
i
nieprze-myślanym
stosowaniu antybiotyku moŜe się
okazać, Ŝe to co kiedyś było dla
małych
nieznośnych
bakterii
trucizną, teraz jest nieodzownym
elementem ich Ŝycia, który co więcej,
nauczyły się wykorzystywać do
własnych potrzeb…. Totalna poraŜka
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całego
cyklu
leczenia…
Znów
zostajemy na placu boju i to w
znacznie gorszej sytuacji niŜ na
początku… z bronią wytrącona z

ręki…
Czy nam się to podoba czy nie,
dzieci to istoty myślące, potrafiące
nieźle kombinować i kalkulować.
Kiedy dziecko wie z góry, Ŝe jeśli
zrobi coś wbrew Rodzinnej Świętej
Księdze Zasad, to dostanie szlaban
np. na komputer, to zaczyna robić
bilans zysków i strat: „hmmm… w
sobotę u Adama jest świetna

Co nas gryzie ?
impreza…wracanie do domu przed
22 to obciach… zabawa zacznie się
dopiero rozkręcać… jak wrócę późno
to dadzą mi szlaban na kompa… ale
kompa mam na co dzień, i
w szkole teŜ mogę się na
fejsa zalogować… albo jak
mnie przyciśnie, to pójdę
do Tomka niby, Ŝe lekcje
odrabiać… a taka impreza
jak u Adama to się na
pewno
w
najbliŜszym
stuleciu nie powtórzy…
pffff…szlaban… kogo to
obchodzi…wrócę
nad
ranem… będzie się działo..”
Co więc robić? Jaką
karę
rodzice
powinni
wymierzyć? I czy na pewno
koniecznie trzeba uciekać
się do karania? Rozczaruję
Was… bo nie podam tu
złotego
środka,
jednoznacznej odpowiedzi,
która zadziała szybko i skutecznie
jak Visir albo inny Cilit Bang. Proszę
jednak nie porzucać lektury tego
artykułu, gdyŜ poniŜej podaję kilka
wskazówek, które być moŜe pomogą
Wam uczynić relacje dziecko – rodzic
nieco łatwiejszymi, a przy cierpliwym
stosowaniu
moŜe
sprawią,
Ŝe
konieczność szlabanu i innych kar
zostanie całkowicie wyeliminowana.
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Nastolatku:
Twoi Rodzice nie są twoimi wrogami. Oni teŜ maja
swoje problemy, równie istotne jak twoje.
Miej zawsze czas na rozmowę z Rodzicami. Jeśli na
prawdę nie moŜesz lub nie chcesz w danym momencie
rozmawiać, poproś o chwilę cierpliwości, obiecaj, ze
później porozmawiacie. Dotrzymuj słowa. Jeśli
sprawa jest nagła i wymaga szybkiej interwencji
Rodzica, nie marudź tylko bądź gotowy do rozmowy.
Gdy zrobisz coś źle pozwól Rodzicom zrozumieć
dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Nie kłam, nie
zwalaj winy na innych. Daj do zrozumienia, Ŝe
Ŝałujesz i Ŝe postarasz się by podobna sytuacja więcej
się nie powtórzyła.
Nie podnoś głosu. Twój krzyk to dla Rodziców sygnał,
Ŝe jesteś niedojrzały. Co gorsze, Ŝe jesteś bezsilny i
tracisz kontrolę nad sytuacją.
Mów. Pozwól Rodzicom poznać twój punkt widzenia.
Słuchaj. Pozwól Rodzicom przedstawić Ich punkt
widzenia.
Nie przerywaj komentarzami. Zadawaj (sensowne)
pytania.
Jeśli widzisz, Ŝe Rodzic ma problem z odpowiedzią lub
jest naprawdę zajęty, nie nalegaj. MoŜe za kilka minut
będzie gotowy ci odpowiedzieć. Naciskając, tylko go
zniechęcisz i sprawisz, Ŝe mur między wami stanie się
jeszcze trudniejszy do sforsowania.
Nie musisz się zgadzać z tym, co Rodzice mówi, ani
ulegać wszystkim jego prośbom i naciskom. Ale
pamiętaj o argumentach. Unikaj słów: "Nie zrobię tego
i koniec". Rozmawiaj spokojnie. Mów:"Rozumiem cię,
ale...", "Proszę spróbuj postawić się w mojej
sytuacji…", itp.

Co nas gryzie ?
Rodzicu:
Twoje dziecko nie jest kosmitą. Ono teŜ ma
swoje problemy równie istotne jak twoje.
Miej zawsze czas na wysłuchanie swojego
dziecka. Jeśli jesteś na prawdę zajęty powiedz o
tym dziecku i podaj najbliŜszy realny termin,
kiedy będziecie mogli spokojnie porozmawiać.
Dotrzymuj słowa.
Gdy dziecko zrobi coś źle pozwól mu
wytłumaczyć, dlaczego stało się tak a nie
inaczej. Nie oceniaj pochopnie i nie wyciągaj zbyt
szybko wniosków. Nie nakładaj kary, jeśli tylko
wystarczy wytłumaczyć dziecku, jak powinno
postąpić następnym razem.
Nie podnoś głosu. Twój krzyk to dla dziecka
sygnał, Ŝe mu nie pomoŜesz. Co gorsze, Ŝe jesteś
bezsilny i tracisz kontrolę nad sytuacją.
Najpierw wysłuchaj. Pozwól dziecku przedstawić
swój punkt widzenia.
Nie przerywaj komentarzami. Zadawaj pytania.

Jeśli widzisz, Ŝe dziecko ma problem z
odpowiedzią, nie nalegaj. MoŜe za kilka minut
będzie gotowe ci odpowiedzieć. Naciskając, tylko
je zniechęcisz i sprawisz, Ŝe mur między wami
stanie się jeszcze trudniejszy do sforsowania.
Nie musisz się zgadzać z tym, co nastolatek
mówi, ani ulegać wszystkim jego prośbom i
naciskom. Nie pozwól, by tobą manipulował. Ale
pamiętaj o argumentach. Unikaj słów:
"Zabraniam ci i koniec". Rozmawiaj spokojnie.
"Rozumiem cię, ale...", "Podobają mi się twoje
argumenty, jednak mnie nie przekonałeś,
wrócimy do tej rozmowy za miesiąc.” Itp.
Jeśli bardzo chcesz, Ŝeby Rodzice na coś się zgodzili,
Jeśli czegoś dziecku zabraniasz, uzasadnij
jasno powiedz dlaczego tak bardzo ci na tym zaleŜy:
dlaczego. Przyznaj: "Martwię się o ciebie. Nie
"Wiem, Ŝe się o mnie martwicie i doceniam to, ale
chce cię puścić na ten koncert, bo nie jestem w
czekałam na ten koncert pół roku, obiecuję, Ŝe będę
stanie zapobiec temu, co moŜe cię tam spotkać".
ostroŜny i rozwaŜny…". Rodzice poczują, Ŝe rozumiesz Dziecko poczuje, Ŝe się o nie troszczysz. MoŜe
ich troskę i Ŝe jesteś odpowiedzialny. MoŜe
zaproponuj, Ŝe je na ten koncert zawieziesz i
zaproponuj, Ŝeby Rodzic zawiózł cię i odebrał z tego
odbierzesz.
koncertu.
Zadziw trochę swoich Rodziców, zaskocz. Jeśli
Zadziw trochę swoje dziecko, zaskocz. Potraktuj
problem nie jest duŜy i jest to w danych
problem z humorem. Rozładuj napięcie, niech
okolicznościach moŜliwe, to traktuj go z humorem.
dziecko wie, Ŝe ma fajnego Rodzica.
Rozładuj napięcie, niech Rodzice wiedzą, Ŝe mają
fajne dziecko.
Nie mów: "Ty nic nie rozumiesz, ...", ani "Wszyscy to
Nie mów: "Ja w twoim wieku, to...", ani "Mnie
maja/tam idą, tylko nie ja, bo jesteście okropni…" - to było gorzej, ty masz wszystko" - to na nic. Lepiej
na nic. Lepiej przedstaw Rodzicom swoich kolegów,
zabierz dziecko na zakupy, pokaŜ, ile coś
pokaŜ jakich trudnych rzeczy musisz uczyć się w
kosztuje i jak długo trzeba na to pracować.
szkole, itp. Pozwól Rodzicom poznać siebie jak
najlepiej, by mogli łatwiej zrozumieć ciebie i twoje
problemy.
Nie wygłaszaj monologów ani nie zwracaj się do
Nie wygłaszaj wykładów ani nie zwracaj się do
Rodziców jak do wrogów, czy zgrzybiałych
dziecka jak do malucha. Traktuj dziecko jak
staruszków. Traktuj Ich tak jak sam chciałbyś być
partnera. Tłumacz w sposób prosty, zrozumiały.
traktowany. Tłumacz w sposób prosty, zrozumiały.
Nie obraŜaj Ich i nie uŜywaj ordynarnych słow. Nie
rób z przekory niczego, co wiesz Ŝe z pewnością ich
zdenerwuje.
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Co nas gryzie ?
,,Dzień, w którym się nie śmiałeś, jest dniem straconym.”
Phil Bosmans

Sudoku

Usmiechnij sie ☺
- Nie zasłuŜyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale
regulamin szkolny nie przewiduje
niŜszych ocen.

Polisz jor inglisz ;)

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w
zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę
mówił do nauczyciela "TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie
100, ale 200 razy?
- Bo cię lubię Kaziu!
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