
MY - PYTAMY… WY- ODPOWIADACIE 
 
W ramach sondy szkolnej rozmawiamy z uczniami naszej szkoły na różne tematy. 
Pytania zadają - Oliwia, Matylda i Kaja z kl. VId 
 

CO OZNACZA BYĆ ASERTYWNYM? 

(to umiejętność odmawiania, nie ulegania naciskom ze strony innych) 

Julia, 6d - Osoba asertywna umie odmówić i się tego nie wstydzi. 

Kasia, 6 f- Można odmawiać komuś. 

Karol, 5a - Nie wiem dokładnie co znaczy być asertywnym, ale mi się to kojarzy z byciem 
ambitnym i z posiadaniem w życiu jakiegoś celu. 

Natasza, 4a - Nie mam pojęcia, ale może to jakiś człowiek poukładany. 

Oliwia, 5e - To chyba znaczy być sprawiedliwym. 

  

KIM JEST OPTYMISTA? 

(to człowiek, który na wszystko patrzy pozytywnie) 

Patryk, 4d - To człowiek, który zawsze dobrze myśli. 

Borys, 6e - Optymista ma w każdej sprawie dobre myśli. 

Julia, 6d -To człowiek, który patrzy na świat z tej fajniejszej strony i lepszej perspektywy. 

Paulina, 6b - Optymista jest sympatyczny. 

Olivier, 6e - Człowiek, który jest optymista zawsze myśli, że pójdzie dobrze. 

Kasia, 6f - Taki człowiek jest szczęśliwy, wszystko go cieszy i myśli pozytywnie. 

Mateusz, 6d - Coś tam kojarzę, ale nie umiem ci tak powiedzieć, abyś zrozumiała. No to 
optymista - to człowiek, który myśli pozytywnie, np.: że dostanę jedynkę albo jakoś tak....  

Karol, 5a - Optymista to człowiek, który o wszystkim myśli pozytywnie. 

Natasza, 4a - Optymista to człowiek, który jest zadowolony ze swojego życia. 

 

TWÓJ ULUBIONY PRZEDMIOT W NASZEJ SZKOLE I DLACZEGO? 

Patryk, 4d - Moim ulubionym przedmiotem jest WF ponieważ na nim nie trzeba się uczyć. 

Aleksandra, 5c - Raczej WF bo jest najfajniejszy. 

Borys, 6e - W sumie to WF bo innym za bardzo nie lubię. 



Julia, 6d - Informatyka, ponieważ można sobie czasami wejść na internet i posłuchać 
piosenek.  

Paulina, 6b - Muzyka bo najbardziej mi odpowiada. 

Olivier, 6e - Najbardziej lubię fakultet lekkoatletyki ponieważ na nim mogę robić to co 
kocham. 

Kasia, 6f - Informatyka, bo lubię korzystać z komputera. 

Karol, 5a - mój ulubiony przedmiot to wf, bo tam dużo nie trzeba robić, a przyjemnie się na 
nim gra na przykład w zbijaka. 

Natasza, 4a - Technika, ponieważ nic się na niej nie robi, i można robić co się chce. 

  

CO OZNACZA SŁOWO GREMIALNY? 

(to człowiek dotyczący wszystkich osób w grupie, powszechny) 

Artur, 6c - Nie wiem, ale kojarzy mi się z jakimiś gremlinami; 

Julia, 6f - Z gremlinami; 

Kacper, 6d - Z gremlinami; 

Julia, 5b - Z jakimś złym charakterem; 

Hubert, 6d - Nie wie, ale kojarzy mi się z końmi; 

Weronika, 6c - To chyba jakaś osoba, która jest dla innych nie miła; 

Michał, 5b - Kojarzy mi się z grobem dla zmarłego; 

Nikola, 6f - To mądry człowiek. 

Sandra, 4e - To coś ze słodyczy, np. lizak. 

Wiktoria, 4f - To mi się kojarzy z trollem. 

Dominik, 4a - To mi się z Grecją kojarzy. 

Filip, 6a - Moim zdaniem to krem. 

Krzysiu, 6f - To kojarzy mi się z jakąś fizyczną grą. 

Adam, 5d - To jest człowiek z Grenlandii 

Michał, 4g - Przedmiot z gliny. 

Estera, 4a - To mur wykonany z gliny. 

Wiktor, 6b - Nie wiem co to, ale na pewno jest to związane z kamieniem. 

Norbert, 6b - To Grenlandia! 

  



CO TO JEST ONOMATOPEJA? 

(to wyraz dźwiękonaśladowczy) 

Artur, 6c - To coś związanego z nauką polskiego, ale kojarzy mi się z czymś złym. 

Julia, 6f - Z jakimś zagranicznym owocem. 

Marcel, 5b - To wyraz dźwiękoznawczy 

Kacper, 6d - Wyraz dźwiękonaśladowczy. 

Julia, 5b - To jest wyraz dźwiękonaśladowczy. 

Hubert, 6d - wyraz dźwiękonaśladowczy. 

Weronika, 6c - to chyba coś z polskiego! To wyraz dźwiękonaśladowczy. 

Nikola, 6f - To ortografia. 

Sandra, 4e - To zwierzę. 

Wiktoria, 4f - To jakaś osoba która jest niemądra. 

Dominik, 4a - To jakiś owoc. 

Krzysiek, 6f - Oczywiście, wyraz dźwiękonaśladowczy 

Adam, 5d - Dźwiękonaśladowczość. 

Michał, 4g - Odmiana choroby 

Estera, 4a -To dziewczyna, która jest szalenie popularna. 

CZYM JEST DLA CIEBIE PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ, JAKIE POWINNA MIEĆ 
CECHY I CO W NIEJ CENISZ? 

Julia, 6f - W przyjacielu cenię śmiech i poczucie humoru 

Marcel, 5b - To takie fajnie uczucie, że masz pewność, że jak masz kolegę to on zawsze ci 
pomoże. 

Kacper, 6d - To zaufanie do innej osoby. 

Julia, 5b - To jest takie coś, że możesz powiedzieć drugiej osobie sekret i możesz zawsze na 
nią liczyć, bo ona nigdy ciebie nie zostawi. 

Hubert, 6d - Przyjaźń powinna opierać się na dużej tolerancji. 

Weronika, 6c - Ma się wsparcie w drugiej osobie. 

Michał, 5b - To dobre koleżeństwo. 

Nikola, 6f - To spędzanie czasu z innymi. 

Sandra, 4e - Spotykanie się z innymi, chodzenie z innymi np. na lody. 



Wiktoria, 4f - To takie uczcie, kiedy możesz na innego człowieka liczyć i on tobie pomaga i 
nie zostawi ciebie w trudnych sytuacjach. 

Dominik, 4a - To takie coś, kiedy mocno kochasz swojego kolegę. 

Filip, 6a - W przyjaźni trzeba się ze sobą zgadzać i nie można mieć przed sobą sekretów. 

Krzysiek, 6f - Prawdziwa przyjaźń musi być szczera. 

Michał, 4g - Dla mnie przyjaciel, to kolega, który zawsze mi pomoże i nigdy mnie nie 
wystawi. 

Estera, 4a - Osoba, która jest przyjacielem powinna być miła. 

Wiktor, 6b - Prawdziwa przyjaźń to zaufanie. 

 

- dziękujemy! 

 


