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Grudzień 2000 r.
CENA1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
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1. Ośrodek turystyczny nad Sanem.
2. Grecki bóg wina i latorośli.
3. Tylnia, zewnętrzna, ochronna warstwa oka.
4. Z Giewontem,
5. LeŜy niedaleko Kraśnika.
6. Zasada
7. Nauka o procesach Ŝyciowych.
8. Jeden z makroelementów w organizmie człowieka (w przyrodzie koloru Ŝółtego).
9. Kartka w rękawie ucznia.
Odpowiedzi wrzucajcie do skrzynki kontaktowej w bibliotece do 18 grudnia 2000 r.
Dla wybranego szczęśliwca-nagroda.
Kupon


.............................................................
Rozwiązanie

.......................................................................
Imię i nazwisko.
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W TYM NUMERZE:
 RELACJE
 RECENZJE
 WYWIADY
 PSYCHOZABAWA
 PIĘTERKO

Witajcie !!! To juŜ nasz drugi numer w tym roku szkolnym. Poprzedniego sprzedaliśmy 45 egzemplarzy. Mamy nadzieję, Ŝe to wydanie równieŜ Wam się spodoba. W tym numerze znajdziecie m.in.
informacje o Andrzejkach i UFO, sporo recenzji, informacji z Ŝycia
naszej szkoły, a takŜe humor i rozrywkę.
Zachęcamy do kupna.!
REDAKCJA
SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:
AGATA KORCZAK – REDAKTOR NACZELNY,
MICHAŁ „SMYLO” SMYL– Z-CA RED. NACZELNEGO, ORAZ MADZIA DZIK
Opieka literacka: p. Paweł Szymański
Opieka graficzno – techniczna:p. Joanna Cybulak

Przeprowadziłyśmy rozmowę z uczennicami, które przyszły do naszej szkoły
z innych placówek. Zadawałyśmy im
pytania na temat naszej szkoły.
Posłuchajcie, jak na nie odpowiedziały
Magda Siejewicz i Ewa Krawiec.
P – Jak wam się podoba w tej szkole ?
Magda – Jest fajnie.
Ewa – Ja teŜ uwaŜam , Ŝe jest bardzo
dobrze.
P – Czy miałyście kłopoty z adaptacją ?
Magda – Nie.
Ewa – Nie.
(Oznacza to Ŝe jesteśmy młodymi ludźmi
otwartymi na nowe znajomości, a nauczyciele teŜ szybko dają się poznać i polubić.)
P – Czy mogłybyście porównać poprzednią szkołę z naszą?
Magda – Obie są fajne.
Ewa – Ta szkoła jest lepsza.
P – W której szkole nauczyciele są bardziej wymagający?
Magda – W tej szkole.
Ewa – Oczywiście, w tej szkole.

(Jak widzicie nasi nauczyciele w porównaniu z innymi wychodzą na prowadzenie!)
P – Co chciałybyście zmienić w naszej
szkole?
Magda – Wszystko mi się podoba i nie
chcę nic zmieniać.
Ewa – Nic bym nie zmieniła.
P – Czy znalazłyście juŜ nowych przyjaciół?
Magda – Oczywiście, szybko nawiązuję
znajomości i przyjaźnie.
Ewa –Tak, mam juŜ wielu nowych przyjaciół.
P – Czy chcecie wrócić do dawnej szkoły?
Magda – Nie, tu mi się podoba.
Ewa – Nie, dobrze jest mi w tej szkole.
(Jak widzicie szkoła, nauczyciele i oczywiście my jako uczniowie na tle innych
szkół wypadamy bardzo dobrze. Miejmy
nadzieję, Ŝe tak będzie zawsze i będzie
przybywać nam więcej nowych uczniów.)

PSI UŚMIECH
Jak wiecie, w naszej szkole została zorganizowana akcja „Psi uśmiech”. Zbieraliśmy karmę dla psów. Potem zawieźliśmy ją do schroniska w Annopolu. Było tego całe
22 kilogramy! A oto relacja z wizyty.
Wyjechaliśmy o godzinie 1000.
Do schroniska prowadziła błotnista,
wiejska dróŜka. To, co widzieliśmy,
było okropne. Nie tak wyobraŜaliśmy
sobie schronisko dla zwierząt. Stanowi
go kilka metrów połamanego płotu, a
tyłu kupka zgniłej słomy, liści i psich
odchodów. Zwierzęta są głodne i
podenerwowane. Na szczęście w

mieście znalazł się dobry człowiek i zrobił dla psów
solidne budy. Jest ich jednak za mało.
Suka Maja na przykład i jej duŜe juŜ
szczenięta ledwie mieszczą się w swojej. Historie
psów są zresztą przeraŜające. ŚnieŜkę, duŜego
białego psa przygarnięto po tym, jak jego właściciele
w srogą zimę wyrzucili go za drzwi. Zwierzę
nocowało przed małym sklepem w śniegu. Miało
odmroŜoną skórę na grzbiecie. Na szczęście
właścicielka schroniska zaopiekowała się psem i ten
czuje się juŜ dobrze. Bacuś, piękny, szary kundel
został znaleziony z odbitymi nerkami. Nie mógł chodzić, załatwiać potrzeb fizjologicznych. Dzięki troskliwej opiece jest zdrowy, ale dotykać się w pobliŜe nerek nie pozwala,
choć pieszczoty uwielbia.
Pamiętajcie! Ponad
100 psów czeka na waszą
pomoc. Nie dajcie im
umrzeć
z głodu!
Nadal
zbieramy karmę w sali nr 30.

Aga

Wywiad przeprowadziły:
Dominika Gołofit kl. Va i Magda Wnuk kl. Va
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FILMOWA
X-MEN Bohaterowie filmu: Cyclops,
Jean Grey i Storm nie są zwykłymi ludźmi KaŜdy z nich przyszedł na świat w
wyniku niepowtarzalnej mutacji genetycznej, a los obdarzył ich niezwykłymi
zdolnościami. Pierwszy ma niesamowitą
moc raŜenia, drugi-zdolności telepatyczne i telekinetyczne, a ostatni moŜe zmienić klimat. I właśnie z tego powodu otacza ich powszechna nienawiść, bo normalni ludzie boją się takiej odmienności.
Atmosferę wrogości wobec nich podsyca
senator Robert Kelly, który chce skazać
owe dziwne istoty na Ŝycie poza nawiasem społeczeństwa. One jednak nie dają
za wygraną i z pomocą zaprzyjaźnionego
profesora walczą na swoje miejsce na
świecie. Z jakim skutkiem? Odpowiedź
na to pytanie poznacie po obejrzeniu
filmu. Warto moŜe jeszcze zdradzić, Ŝe w
tym filmie jest takŜe coś dla dziewczyn,
czyli wątek miłosny. Tym ciekawszy, Ŝe
uczucie łączy normalnego człowieka
i mutantkę. Oboje marzą o czymś, co
wydaje się poza ich zasięgiem, bo gdyby
ona chciała dotknąć ukochanego, to on
mógłby zginąć ...
MADZIA DZIK

KSIĄśKOWA
KsiąŜka „Wielkie zasługi” Joanny
Chmielewskiej jest naprawdę ciekawa.
To opowiadanie z wątkiem kryminalnym.
Bohaterami są nasi rówieśnicy
przebywający na wczasach nad morzem.
Zaraz po przyjeździe Janeczka i Pawełek
odkrywają w lesie niedawno rozkopany
cmentarz sprzed II wojny światowej. Gdy
juŜ są na tropie rozwiązania zagadki,
nagle okazuje się, Ŝe muszą zaopiekować
się Mizią, córką państwa mieszkających
w tym samym ośrodku wczasowym.
Zanosi się na to, Ŝe dziewczynka zniszczy
im plany i nie rozwiąŜą zagadki. Czy uda
im się zaopiekować Mizią i rozwiązać
tajemnicę cmentarza?
Przekonacie się, czytając ksiąŜkę „Wielkie zasługi”.
TEATRALNA
Dnia 8 listopada w kinie obejrzeliśmy
spektakl pt.:„Piąte przykazanie”. Teatrzyk zawiódł, niestety, wielu z nas.
Samo przedstawienie było nudne, a sytuacja na sali rozpraszała widzów. Bilet
wstępu kosztował 6 zł. Całe szczęście, Ŝe
część zarobionych pieniędzy przeznaczona została na cele charytatywne. Przedstawienie trwało bardzo krótko (45 min) i
chociaŜ aktorzy bardzo się starali, nie
wychodziła im gra. Widownia po pewnym czasie była ogromnie znudzona.
ZauwaŜyliśmy, Ŝe część publiczności
prowadziła głośne rozmowy i rozglądała
się po sali. RównieŜ automat z zimnymi
napojami i toaleta były okupywane przez
tłumy. Z tyłu sali dolatywały nas urywki
zdań typu „Anka! Rzuć chipsy! ”Właśnie
to nastawiło nas nieprzychylnie do „Piątego przykazania”.
Jeśli chcecie się dobrze wyspać-idźcie na
to przedstawienie.
AGA

Jak zapewne wiecie, na terenie naszej szkoły zorganizowano
akcję, polegającą na zebraniu pieniędzy i ubranek dla dzieci w wieku do 3 lat, które zostaną przekazane do Domu Dziecka.
Pamiętajcie! Jeśli tylko moŜecie-pomóŜcie!
Datki prosimy zanosić do sali nr 29 lub zgłaszać do pani
T. Beliny − Judy i pani J. Cybulak.
AGA

W tym roku naszą szkołę na obchodach Dnia Niepodległości reprezentowała
kl. VI b. Pojechały cztery dziewczyny. Na miejscu dostały wiązankę kwiatów.
O 10.00 rozpoczęła się msza, po której szło się pod tablice pamiątkowe. Było
bardzo uroczyście. Dawni oficerowie nosili mundury AK lub biało-czerwone opaski na rękawie. Nasza szkoła złoŜyła hołd przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
Myślę, Ŝe wypadliśmy dobrze, ale nie wiem, czy któraś z nas zdecydowałaby
się pojechać jeszcze raz-poniewaŜ zmarzłyśmy niemiłosiernie.
AGA

UWAGA!
JuŜ niedługo w naszej „Szóstce” odbędzie się Koncert Noworoczny. Jeśli macie talent muzyczny, ładnie tańczycie lub dobrze
deklamujecie – zgłoście się! Wasz udział skonsultujcie z opiekunami
Samorządu Uczniowskiego i ... popiszcie się. Zaproście juŜ dzisiaj
rodziców, babcie, dziadków, przyjaciół, znajomych. Dochód przeznaczony będzie w całości na cele charytatywne.
Pamiętajcie – koncert leŜy w waszych rękach.

Jeśli i Wy chcielibyście opisać swój
ulubiony film lub ksiąŜkę, napiszcie.
Podpisane propozycje wrzucajcie do
naszej skrzynki kontaktowej. Najciekawsze opisy zostaną nagrodzone!
AGA
10
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HALLOWEN !!!
00

7.11.00 O GODZINIE 17 ODBYŁA SIĘ DYSKOTEKA SZKOLNA Z OKAZJI HALLOWEN. MUZYKA BYŁA ŚWIETNA (W KOŃCU PRZYGOTOWANA PRZEZ PROFESJONALISTĘ), ATMOSFERA TEś NAM PASOWAŁA. PODCZAS ZABAWY ODBYŁ SIĘ KONKURS NA NAJFAJNIEJSZE
PRZEBRANIE. WYGRAŁY DWA DUCHY I JEDNO MONSTRUM. CHYBA
WSZYSCY BYLI ZADOWOLENI. DYSKOTEKA SKOŃCZYŁA SIĘ O 1900
( NIE UWAśACIE, śE TROCHĘ WCZEŚNIE?). WSZYSCY śAŁOWALI, śE
TRWAŁA TAK KRÓTKO. DLATEGO APELUJEMY DO ORGANIZATORÓW, ABY NASTĘPNYM RAZEM DALI NAM CHOCIAś GODZINKĘ
WIĘCEJ.
I Z GÓRY DZIĘKUJEMY.
AGA

ANDRZEJKI − jest to święto obchodzone 30 listopada, w imieniny kogóŜ by innego
− Andrzeja. Jest to ostatni dzień przed postem, kiedy moŜemy się zabawić. Wtedy
nie tylko tańczymy, ale i wróŜymy sobie.
Przykłady wróŜb:
1. klasyczne
lanie wosku − polega na tym, Ŝe do miski
z zimną wodą lejemy przez dziurkę od
klucza stopiony wosk ze świecy. Po chwili, gdy wosk stwardnieje, wyjmujemy go i
oglądamy. W zaleŜności od kształtu, moŜna dowiedzieć się, np. kim będzie się w
przyszłości.
Uwaga! MoŜna się poparzyć!

2. niespotykane
psi nos − ta wróŜba polega na przyczepieniu do kości karteczek z imionami
chłopaka/dziewczyny. Stawia się je przed
psem. Którą kość wybierze, to ta osoba
się w tobie zakocha.
wróŜba z płotu − polega na liczeniu
desek w płocie. Przed liczeniem naleŜy
pomyśleć sobie Ŝyczenie. Kiedy ilość
desek będzie parzysta, to wróŜba jest
pomyślna.

WYCHOWANI PRZEZ ZWIERZĘTA !

Zdziczałe dzieci − wychowane przez zwierzęta w lesie są odnajdowane na całym świecie. Ich opisy są zdumiewające.
⇒ Czteroletni Berci Kutrovicz z Węgier, którym opiekowały się psy państwa Kutroviczów,
chodził tylko na czworakach, wąchał jedzenie zanim wziął coś do ust i spał w kącie zwinięty w kłębek.
⇒ W 1973 r. w dŜungli Sri Lanki znaleziono 12-letniego chłopca. Wychowany przez małpy, chrząkał, skomlał, poruszał się na czterech kończynach i siadał jak małpa
⇒ W latach 40 – tych XX w. na Pustyni Arabskiej znaleziono chłopca Ŝyjącego z gazelami.
Nauczył się biegać tak szybko, jak jego „przybrani rodzice”.
MADZIA DZIK
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LUDZIE NIGDY
W TO NIE UWIERZĄ

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH
WARTO POKOCHAĆ PSA
1)
1) MoŜesz mu o wszystkim powiedzieć-

ZRÓB WRAśENIE NA GOŚCIACH, MÓWIĄC IM, śE:

wysłucha.

 Skórzane buty mają wystarczająco
duŜo składników odŜywczych, by zaspokoić nasz głód
 Ciała zmarłych nie rozkładają się tak
szybko, jak dawniej( prawdopodobnie
dlatego, Ŝe jedzenie zawiera całą masę
konserwantów)
 Większość szminek zawiera rybie
łuski.
 Japończycy lubią pizze z kałamarnicami.
 Tori Spelling wychowała się w największym domu w Kalifornii- miał 123
pokoje.
 Znaczek pocztowy ma w sobie 1/10
kalorii.
 Owoce i warzywa maluje się, Ŝeby
ładniej wyglądały w reklamach.

2) Z radością zabierze cię na spacer.
3) KaŜdego dnia będzie miał czas i ochotę na
pieszczoty.

4) Zje wszystko co mu dasz i po sobie pozmywa.

5) Wieczorem kolejny raz obejrzy z tobą
Casablankę.

6) Nie będzie musiał koniecznie mieć tej
pięknej czerwonej sukienki z wystawy.

7) Nie zapyta o awans czy pieniądze.
8) KaŜda mijana blondynka będzie mu raczej
obojętna.

9) Nigdy nie przestanie cię kochać.
10) Zawsze będzie śmiać się i płakać razem z
tobą.
Ewelina

Od początku roku szkolnego odbyło się u nas juŜ kilka konkursów przedmiotowych na
szczeblu szkolnym.. Dlatego podajemy Wam listę ich laureatów:
KONKURS POLONISTYCZNY
1.Agata Korczak-19 p.
2.Mochol Małgorzata-17 p.
3.Stachyra Katarzyna-17 p.
4.Kędra Mirek-17 p.
5.Dymek Joanna-16 p.
6.Cybulak Marta-16p.
7.Mroczek Łukasz-16 p.
8.Siejewicz Magda-16 p.
9.Zapart Katarzyna-16 p.
10.Katarzyna-16 p.
KONKURS MATEMATYCZNY
1.Mroczek Łukasz-24 p.
2.Kłudka Łukasz-23 p.
3.Kasprzak Robert-21 p.
4.Doliński Maciej-21 p.
5.Joanna Tyc-21 p.
6.Kuczyński Krzysztof-20 p.

KONKURS EKOLOGICZNY
1.Sęk Klaudia-39 p.
2.Wnuk Magdalena-39 p.
3.Błaszczyk Marta-37 p.
4.Dymek Joanna-36 p.
5.Kuczyński Krzysztof-36 p.
6.Kasprzak Robert-36 p.
7.Rak Eliza-35 p.
KONKURS z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1.Mroczek Łukasz-51 p.
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TO I OWO NA SPORTOWO
 Rekordzistą w dziedzinie wysokości lotów są czyŜyki. Potrafią wzbić się na

wysokość 3300 m !
 Ewenementem są u krokodyli zęby. Dorosły osobnik ma ich 120, ale mają

zdolność odnawiania ich. Stąd przeciętnie w ciągu Ŝycia krokodylowi wyrasta
ok. 3000 zębów! AŜ strach pomyśleć, gdyby musiał leczyć je u dentysty.
 Ropucha złota jest bardzo niebezpieczną Ŝabą. Ma takduŜo trucizny, Ŝe
mogłaby zabić 1500 ludzi.
 Jest takie miejsce, gdzie często straszą duchy. To angielska wioska Pluckley.
Mieszkańcy twierdzą, Ŝe mieszka tam 12 duchów. Dwa duchy, zwane Białą i
Czerwoną Panią, zostałe zauwaŜone nawet w kościele. W innym miejscu,
nazywanym Strasznym Zakątkiem, moŜna podobno spotkać ducha rozbójnika,
usłyszeć wycie murarza uwięzionego w murze i zobaczyć, jak powóz-widmo
przejeŜdŜa przez wioskę.
 Ze wszystkich istot Ŝywych dźwięki o największej mocy wydaje płetwal
błękitny. Jego śpiew rozchodzi się na odległość 850 km. Dzięki niezwykle
rozwiniętemu zmysłowi słuchu płetwale mogą porozumiewać się ze sobą z
jednego końca oceanu na drugi.
 Psowate mają znacznie lepszy słuch niŜ człowiek. Dziki pies moŜe usłyszeć
tykanie zegarka z odległości 10 m.
 Gdy kot abisyński miauczy, jego głos przypomina śpiew ptaka.
 Ludzkie dziecko rozwija się wewnątrz organizmu matki przez 9 miesięcy.
Małe słonie rosną w brzuchu słonicy najdłuŜej ze wszystkich ssaków- 22
miesiące.
 Największe ślimaki lądowe składają jaja o średnicy ok. 2,5 cm; ludzie czasami
mylą je z jajami ptasimi.
 Preparaty, zabijające większość pająków, uŜyte przeciw tarantuli sprawiają, Ŝe
staje się ona jeszcze bardziej rozwścieczona i niebezpieczna.
Podczas spaceru mała dziewczynka z zaciekawieniem przygląda się kobiecie w ciąŜy,
wreszcie pyta:
-Czy pani ma w brzuszku dzidziusia?
-Tak.
-A pani go kocha?
Dumny ojciec mówi do syna:
-Bardzo.
-Bocian przyniósł ci siostrzyczkę,
-To dlaczego go pani zjadła?
chcesz ją zobaczyć?
-Najpierw pokaŜ mi bociana.
8

Dnia 9.11.2000r.odbyły się zawody w tenisie stołowym . Z kaŜdej podstawówki wystartowało po 12 zawodników. Kwalifikacje składały się z trzech etapów. Z uczniów
naszej szkoły najlepiej wypadli: ANKA CHŁOPECKA z VIb, KASIA STACHYRA,
ADRIAN SIKORA i ŁUKASZ KŁUDKA z VIc. Doszli do półfinału. Niestety, finał
odbył się bez nas.
NIE MARTWMY SIĘ, NASTĘPNYM RAZEM BĘDZIE LEPIEJ!!!
Ewelina

DOWCIPY O DZIECIACH
Wnuczek zwraca się do dziadka:
-Dziadku nie mogę się z tobą bawić w Indian...
-A to dlaczego?
-Bo ty jesteś juŜ oskalpowany!

-Chciałabym kupić tenisówki dla mojej córki.
-Tak, na ile lat?
-Na ile lat?! Proszę pani, ona je zedrze jeszcze
w czasie wakacji!

Norbert bardzo nie lubi myć uszu, więc mama mówi
do niego:
-Norberciku, jeśli dokładnie umyjesz uszka,
to jutro pójdziemy na karuzelę,
-A jak jutro deszcz będzie padał,
to będę siedział w domu jak głupi z czystymi uszami.

Nasze „wielbłądy”













Powtórzyła i zatkała się w sobie.
Słychać odgłosy pieszczot psa i dziewczynki.
Szara twarz panny Walentyny umiała tylko poprawiać Anielkę.
Nauka geografio-orografii.
Słychać oddechnięcie dziewczynki.
W 1466 r. została odzyskana Wisła.
Folwark to miasto wiejskie.
Lenno było to płótno, na którym pisali dawniej księŜa.
Wojna trzynastoletnia trwała 13 lat. Jej przebieg był szybki, poniewaŜ
szybko minęła.
Konstantynopol upadł, poniewaŜ nie było chętnych do walki.
Posiadał głowę konia, która miała dwie głowy.
W Grecji ubierano się w suknie, a w Rzymie zarzucano ubrania na ramię.
5

KaŜdy człowiek potrzebuje chwil samotności, aby mógł odpocząć psychicznie, oddać się
refleksjom, innym słowy- przebywać samemu ze sobą. Niektóre osoby dłuŜsze odosobnienie źle znoszą, brakuje im towarzystwa, innym wcale to nie przeszkadza. Nieraz samotność wynika z własnego wyboru, a nieraz nie zaleŜy od nas. A jak Ty znosisz samotność? Udzielenie odpowiedzi ułatwi Ci rozwiązanie tego testu.
1. CZY LUBISZ SAMOTNE SPACERY?
a) spacerować samotnie lubisz najbardziej- 20
b) tylko wtedy, gdy nie masz humoru- 10
c) lubisz, ale jeśli masz ze sobą psa- 15
d) zdecydowanie nie- 5
2. CZY-TWOIM ZDANIEM-ODZNACZASZ SIĘ POCZUCIEM HUMORU?
a) z natury jesteś pogodna- 5
b) uwaŜasz, Ŝe masz przeciętne poczucie humoru- 10
c)interesuje Cię tylko humor naprawdę przedni- 15
d) otoczenie uwaŜa, Ŝe nie znasz się na Ŝartach- 20
3. CZY NIEKIEDY ODCZUWASZ SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE?
a) czasami tak- 15
b) nawet często- 20
c) niezwykle rzadko- 10
d) raczej nie- 5
4. CZY STALE BRAKUJE CI CZASU?
a) bardzo często- 5
b) dość często- 10
c) tylko wtedy, jeśli źle zaplanujesz zajęcia lub przyjmiesz na siebie zbyt wiele obowiązków15
d) raczej nie- 20
5. CZY CZĘSTO SIĘ NUDZISZ?
a) wbrew pozorom dość często- 20
b) czasami- 15
c) nie masz czasu na nudę- 10
d) to zaleŜy od tego jak sobie zorganizujesz czas wolny- 5
6. CZY LUBISZ NOWOŚCI?
a) bardzo- 5
b) zawsze to jakaś odmiana- 10
c) trochę obawiasz się nowości- 15
d) raczej jesteś konserwatystką, więc do wszelkich nowości podchodzisz bardzo
ostroŜnie- 20
7. CZY POTRAFISZ ODPRĘśYĆ SIĘ W TOWARZYSTWIE INNEJ OSOBY ?
a) tak- 5
b) czujesz się wtedy lepiej- 10
c) uwaŜasz, Ŝe przyjemniej jest nudzić się we dwoje- 15
d) raczej nie- 20
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8. WOLISZ PRZEBYWAĆ W TOWARZYSTWIE CZY CZYTAĆ W SAMOTNOŚCI INTERESUJĄCĄ KSIĄśKĄ ?
a) zdecydowanie wolisz towarzystwo- 5
b) to zaleŜy od Twojego nastroju w danej chwili- 10
c) lubisz jedno i drugie-15
d) wolisz ksiąŜkę- 20
9. CZY CZĘSTO POPADASZ W ZAMYŚLENIE ?
a) niezwykle rzadko- 5
b) obecne tempo Ŝycia nie sprzyja temu- 10
c) przewaŜnie w chwilach samotności- 15
d) dość często- 20
10. W PRZYPADKU KŁOPOTÓW SZUKASZ TOWARZYSTWA CZY SAMOTNOŚCI ?
a) wolisz towarzystwo- 5
b) pragniesz się wówczas komuś wyŜalić- 10
c) zamykasz się w sobie- 15
d) unikasz towarzystwa- 20

POWYśEJ 150 PUNKTÓW
Okazuje się, Ŝe najlepiej lubisz własne towarzystwo. Czujesz się pewnie, jeśli nawet w
pobliŜu nie ma innych osób. Pragniesz być obywatelką swojego świata. MoŜesz wówczas
kształtować rzeczywistość według własnych kryteriów wartości. Grasz wtedy największe
role, przeŜywasz najbardziej niesamowite przygody i wychodzisz zwycięsko z najtrudniejszych prób. Problem w tym, Ŝe świat marzeń nie wytrzymuje próby z rzeczywistością.
Wcześniej lub później musisz otworzyć się na świat realny.
OD 100 DO 150 PUNKTÓW
Posiadasz umiejętności Ŝycia i działania w zespole lub grupie. Często jednak odczuwasz
znuŜenie i pragniesz wyrwać się spod dyktatu obowiązków, aby odpocząć i pomarzyć.
Pojmowana w ten sposób samotność nie przeraŜa Cię, jak równieŜ nie męczy obecność
innych osób, zwłaszcza tego, na czyich względach Ci zaleŜy.
PONIśEJ 100 PUNKTÓW
Samotność, odosobnienie czy izolacja źle wpływają na Twoją psychikę. W tłumie i wśród
obowiązków czujesz się zupełnie nieźle. Towarzystwo wyzwala w tobie dodatkową energię i mobilizuje Cię do zwiększonego działania. RównieŜ na wakacje wolisz wyjechać
gdzieś do znanego kurortu niŜ np. do leśniczówki.
Przygotowała Joanna Tyc.
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