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Ósemka 
Maj,2/2018/2019     Uczniowski dwumiesięcznik SP nr 8 w Żorach 

 

W numerze:  
- Maj, maj, maj - Dzień Matki 
- Nasze prace –Dzień z życia Jutronauty 
- Nasze plany na przyszłość… 
- Na salonach -czyli szkolny savoir-vivre cz. 1 
- Rozrywka... 

Mamo chciałabym Ci przynieść latający dywan. 

I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 

Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa. 

Lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach. 

I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy 

i ręce spracowane przy fabrycznych krosnach, 

myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć, 

że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.  

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia, 

Za twą miłość matczyną nigdy niezachwianą, 

Mogę tylko szyję twą otoczyć ramieniem 

I szepnąć Ci do ucha : Dziękuję Ci Mamo 

                                                                                          W. Grodzieńska 
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Maj,maj,maj ... 

Maj jest miesiącem piątym w kalendarzu gregoriańskim, trwa 31 dni. Miesiąc ten ma nazwę bogini Mai,  

matki boga Merkurego. Podczas tego miesiąca zaczynają kwitnąć drzewa oraz wiele kwiatów. W maju jest 

wiele świąt: 1 maja – Święto Pracy; 2 maja– Dzień Flagi; 3 maja – Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja,  

9 maja– Dzień Unii Europejskiej, 15 maja obchodzi imieniny Zofia oraz najważniejsze święto w maju:  

26 – Dzień Matki.  

 

                                    Majowe przysłowia:  

Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.  

Deszcze w świętego Floriana - skrzynia groszem napchana (4.05.)  

Na świętego Stanisława w domu pustki, w polu sława (8.05.)  

Gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada.  

Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy.  

Niedługo trwa deszcz majowy - tyle co łzy młodej wdowy. 

Dzień Matki 

           Początków świętowania i czczenia macierzyństwa można doszukiwać się w starożytnej Grecji  

i Rzymie. Na Półwyspie Peloponeskim o matkach przypominano sobie podczas festiwali ku czci żony Kronosa, 

bogini płodności, Rei. Podczas specjalnych festynów składano ofiary, by uzyskać  

przychylność bogini czy też poprosić ją o coś. Z kolei Rzymianie o matronach nigdy nie zapominali podczas 

trzydniowego święta poświęconego bogini Kybele (Hilaria).                                

       We wczesnym chrześcijaństwie na czwartą niedzielę Wielkiego Postu przypadała tzw. „macierzyńska nie-

dziela”. Jednak początkowo stanowiło to święto na cześć Maryi, a z czasem dopiero rozszerzono je na wszystkie 

matki, a stało się to za sprawą Anglii.  W XVI w. w Anglii bogaci dawali dzieciom i młodzieży pracującym  

w ich domach i dworach dzień wolnego przypadający na czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Po co? By mogli 

odwiedzić swe matki i podarować im drobne upominki. Najczęściej wręczano tzw. matczyne ciasto.  Jednak za 

„matkę” tego Dnia uznaje się Annę Jarvis. W połowie XIX w. zaczęła tworzyć kluby „Mother’s Day Work 

Club”, gdzie kobiety mogły uczyć się, jak być matkami, czyli chociażby opieki nad dziećmi czy prac domo-

wych. Anna Jarvis nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci, a najważniejsza dla niej była jej matka. Gdy 

umarła, chciała w jakiś sposób uhonorować ją i inne matki. Postanowiła walczyć o Dzień  Matki. Zbierała podpi-

sy popierające jej akcję i szukała wsparcia wśród polityków. Bardzo szybko święto to stało się komercyjne. 

Jarvis chciała, by wiązało się z uczestniczeniem w kościelnych nabożeństwach, a  mamy miały być obdarowy-

wane białymi goździkami (ulubione kwiaty starszej pani Jarvis). Z czasem ludzie zaczęli kupować kwiaty,  

cukierki i kartki. Jedni nabywali, inni zarabiali. Annie nie podobało się to i w 1920 r. zaczęła bojkot kwiaciarni  

i sklepów sprzedających prezenty dla matek. Pozywała firmy używające określenia Dzień Matki w celach  

komercyjnych.  Do swojej śmierci w 1948 r. walczyła z cukierniami, kwiaciarniami  i innymi firmami zarabia-

jącymi podczas święta, które zapoczątkowała.  Do dnia dzisiejszego w Stanach Zjednoczonych i w większo-

ści krajów na świecie Dzień Matki przypada na drugą niedzielę maja. W Polsce święto to obchodzimy 26 maja,  

a po raz pierwszy miało to miejsce w 1914 r. w Krakowie.  W tym roku święto to obchodzić będziemy więc  

po raz 105.  
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                          Za co kochamy nasze Mamy   

       W związku ze zbliżającym Dniem Matki, zapytaliśmy uczniów klasy 2b, za co kochają 

swoje mamy. A oto ich  odpowiedzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za to, że mnie  
budzi co rano. 

Za to, że mnie 
kocha. 

Za to, że robi 
mi śniadanie  

i  sprząta mój 
pokój 

Za to, że poleca 
mi fajne rzeczy. 

Za pomoc  
w  pracy  

domowej. 

Za to, że się  
o mnie  

troszczy. 

Za to, że mnie 
urodziła. 

Za to, że robi 
mi obiadki takie  
dobre jak moja 
babcia Ania. 

Za to, że zabiera 
mnie w świetne 
miejsca i uczy 
mnie angielskiego. 

Za to, że gotuje 
 i kupuje mi  
słodycze. 

Za to, że mi robi pranie, 
śniadanie, obiad  

i  kolację, za to że mnie 
urodziła. 

Za to, że jest  
kochana, miła,  

uczynna, dobra,  
najlepsza  

i najważniejsza.  

Za to, że mi gotuje, 
sprząta i się  
ze mną uczy. 

  

Adam S. klasa 2b 
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Nasza twórczość... 

Dzień z życia Jutronauty 
 

       Pewnie zastanawiacie się, kim jest Jutronauta? Jest to chłopak w waszym wieku, który żyje w tej  

samej miejscowości tylko …100 lat później. Jutronauta wstaje rano ze swojego elektronicznego łóżka. 

Wystarczy jeden przycisk na pilocie i łóżko jest pościelone. Zjeżdża na dół po automatycznych schodach, 

które same wyczuwają pasażera. Na dole rodzice właśnie jedzą śniadanie i czytają gazety 

na elektronicznym, dotykowym stole.  Jutroauta również chce zjeść śniadanie, które da mu wartości  

odżywcze. Na szczęście lodówka zna upodobania domowników i zrobiła wcześniej odpowiednie zakupy. 

Dzięki temu Jutronauta może zjeść swoje ulubione płatki. O 8.50 rodzice wychodzą z domu: tata wyrusza 

autonomicznym samochodem, a mama wsiada do wagonika elektrycznej gondoli. Dzięki takim rozwiąza-

niom komunikacyjnym znacznie poprawiła się jakość powietrza. Gdy Jutronauta skończy jeść śniadanie, 

udaje się do szkoły na latającej desce. Nie potrzebuje plecaka, bo wszystko ma w minitablecie. W szkole 

lekcje trwają  30 minut, a przerwy 10 minut. Uczniowie jedzą obiady w dużych, nowoczesnych stołów-

kach. Za wyżywienie nie trzeba płacić ponieważ, wszystko wykonują roboty. Korytarze są szerokie  

i przestronne. W nowoczesnych szkołach najbardziej ceni się komfort uczniów i nauczycieli. Przedmioty, 

których uczy się Jutronauta, są zupełnie inne od naszych. Nie ma już wychowania fizycznego, techniki 

oraz plastyki,  bo te czynności również wykonują roboty. Za to są takie przedmioty jak: anatomia robotów, 

budowa  robotów  czy język robotów. Gdy Jutronauta jest chory, nie musi nadrabiać lekcji, ponieważ  

w minitablecie  ma lekcje „Online”. Jutronauta wraca do domu o 14:30  i czeka na rodziców, którzy  

wracają z pracy o 16:00. W tym czasie Jutronauta gra z przyjaciółmi  w elektroniczną piłkę na specjalnym, 

interaktywnym boisku. W jego domu codzienne obowiązki, takie jak: sprzątanie, gotowanie, prasowanie 

wykonują roboty. Wieczorem, kiedy wszyscy jedzą kolacje, roboty wracają do garażu i wyłączają się.  

Po kolacji Jutronauta rozmawia z kolegami przez hologram, a później idzie spać. Teraz spokojnie śni  

swoje wizjonerskie sny. Jutro obejrzy je na swoim tablecie. 

 

Jakub Cierniak, 12 lat, Żory 
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Nasze plany na przyszłość 

   Na imię mam Amelia, w tym roku kończę 

szkołę podstawową. Po jej ukończeniu wybie-

ram się do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Karola Miarki w Żorach. Po ukończeniu 

szkoły średniej wybieram się na studia me-

dyczne i wiążę przyszłość z zawodem lekarza 

medycyny estetycznej.  

 Nazywam się Rafał, a po ukończeniu szkoły  

podstawowej zamierzam kontynuować naukę  

w Ogólnokształcącym Liceum nr 1 im. K. Miarki  

na kierunku biologiczno-chemicznym. Następnie  

pragnę pójść  na studia muzyczne  do Katowic.  

W przyszłości  chciałbym grać na flecie w orkiestrze 

NOSPR-u. Moją obecną szkołę będę wspominał   

z utęsknieniem, ponieważ w tej szkole przeżyłem jedne 

z najlepszych chwil swego życia.  

           Na imię mam Iga.  

Po ukończeniu szkoły  

podstawowej mam zamiar udać 

się do Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Karola Miarki w Żorach.  

Po ukończeniu szkoły ponadpodstawo-

wej mam zamiar udać się na studia, lecz 

na obecną chwilę nie mam konkret-

nych planów dotyczących mojego 

kierunku i miejsca studiów. 

 
Na imię mam Julia. Po skończeniu klasy  

8 mam zamiar uczęszczać do Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego im.  

Zjednoczonej Europy w Żorach, gdzie 

chciałabym uczęszczać do klasy graficzno 

- fotograficznej. W przyszłości chciałabym 

pójść na studia w tym kierunku. Szkołę 

Podstawową będę wspominać dobrze.  

 

Mam na imię Franek moim planem jest 

próba  dostania się do Technikum im. 

Karola Miarki w Żorach na kierunek 

Technik Gazownictwa. Tę szkołę będę 

długo wspominał. Czasami było bardzo 

śmiesznie a czasami poważnie. Było 

wiele momentów gdzie mieliśmy tak 

zwany ,,przypał" . Te 8 lat , które tu 

spędziłem były fascynujące. 

 

Nazywam się Maciej.  Po ukończeniu 

szkoły podstawowej zamierzam  

kontynuować naukę w technikum  

o profilu technik reklam. Podstawów-

kę zawsze będę wspominać ciepło  

i bardzo miło. Nigdy nie zapomnę tych 

śmiesznych chwil spędzonych w szko-

le z przyjaciółmi. Po ukończeniu szko-

ły średniej zamierzam wyjechać  

do Stanów Zjednoczonych i tam  

kontynuować naukę, pracę i spędzić  

swoje życie.  

Po ukończeniu ósmej klasy 

chciałbym iść do liceum  
na kierunek biologiczno-
chemiczny, a później chciał-
bym pójść  na jakieś studia, 
lecz nie wiem na jakie.  
Ogólnie tę szkołę będę  
wspominać bardzo dobrze. 
Chodząc tu osiem lat dopiero 
teraz zacząłem ją doceniać. 
Jakub 

 
Po ukończeniu szkoły podstawowej 
chcę kontynuować naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 2 w Żorach.  
Mój czas spędzony w szkole pod-
stawowej będę wspominać bardzo 
dobrze, ponieważ  zawiązałam 
wiele wspaniałych znajomości oraz 
stworzyłam dużo niezwykłych 
wspomnień. Dobrze będę także 
wspominać nauczycielu naszej 
szkoły, ponieważ byli bardzo mili  
i przyjaźni dla wszystkich uczniów. 
Po ukończeniu szkoły średniej 
bardzo chciałabym kontynuować 
naukę  na studiach w Krakowie.   
                                       Oliwia 
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                  Po ukończeniu szkoły podstawowej  

chciałabym kontynuować naukę w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Żorach w klasie fryzjerskiej. Szkołę podstawo-

wą, do której uczęszczałam będę wspominać 

całkiem dobrze. Przez te 8 lat wydarzyło się 

dosyć sporo przeżyć dobrych jak i złych.  

W klasie czułam się dobrze. Po ukończeniu  

szkoły średniej planuję pracować w zakładzie 

fryzjerskim, w którym będę miała praktyki.  

W dalekiej przyszłości planuje także otworzyć 

swój własny zakład fryzjerski.         

                                                         M.D.                                                                                        

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej  

zamierzam kontynuować naukę w liceum  

ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich  

w Rybniku. Po ukończeniu szkoły średniej 

planuję iść na studia związane z grafiką  

lub ilustracją. Zależałoby mi także na kształce-

niu się w kierunku językowym, dlatego myślę, 

że studia poza granicami naszego kraju byłyby 

dobrą opcją. Szkołę podstawową będę wspomi-

nać bardzo ciepło i na pewno będę tu wracać 

myślami. Mam spory sentyment do tego  

miejsca i nauczycieli. Poznałam tutaj osoby,  

z którymi na pewno pozostanę w pogodnych  

relacjach.       

                                       Magdalena                                                                                

  

Jestem Karol. Lubię grać  
w piłkę nożną.  
W przyszłości chciałbym 
zostać mechatronikiem. 

 

      Nasze plany na przyszłość 

   O tym co w życiu najważniejsze… 

 
     Pewien król pomyślał sobie kiedyś, że wszystko robiłby prawidłowo, gdyby znał właściwą na to porę; gdyby 

zawsze wiedział, z jakimi ludźmi ma przestawać, a z jakimi nie; i gdyby zawsze miał rozeznanie, które z jego 

dzieł jest najważniejsze. Zwołał wszystkich uczonych mężów swojego kraju, ale udzielili mu oni odpowiedzi, 

które go nie zadowoliły.     Wtedy postanowił spytać o to słynącego z wielkiej mądrości pustelnika. Pustelnik 

przekopywał właśnie grządki przed swoją chatą i sprawiał wrażenie wyczerpanego. Król wziął zatem łopatę  

i kopał godzina po godzinie ziemię, zaś pustelnik przez cały czas milczał.  

O zmierzchu przyszedł z lasu brodaty mężczyzna z ciężkimi obrażeniami. Pustelnik wraz z królem pielęgnowali 

go, jak tylko mogli najlepiej. Tak to zastał ich wieczór. Król był w końcu tak zmęczony, że zasnął na progu.  

O świcie brodaty mężczyzna wyznał mu słabym głosem, że chciał go zabić z powodu wyroku śmierci dla swego 

brata, ale teraz, skoro uratował m on życie, będzie mu służył po kres swoich dni wraz ze swoimi synami. Król 

wybaczył mu, obiecał przysłać swojego lekarza i udał się ponownie do pustelnika, aby przedłożyć mu swoje trzy 

pytania. "Już przecież otrzymałeś odpowiedź" - odrzekł pustelnik. "Gdybyś wczoraj nie przejął mojej pracy, 

człowiek ten napadłby na ciebie. A zatem kopałeś moje grządki we właściwej porze, ja byłem najważniejszym 

człowiekiem, zaś najważniejszym dziełem było wyświadczone mi dobro. Następnie był czas na pielęgnowanie  

tego zranionego człowieka, to było wtedy rzeczą najważniejszą; inaczej wykrwawiłby się bez pojednania z tobą. 

Wówczas to on był dla ciebie najważniejszych człowiekiem, a to, co dla niego zrobiłeś, najważniejszym dziełem. 

Zapamiętaj więc sobie: Najważniejszym czasem jest zawsze dana chwila. Najważniejszym człowiekiem jest 

zawsze ten, z którym los nas w danej chwili zetknął. A najważniejszym dziełem jest zawsze czynienie  

mu dobra. Tylko to jest życiowym powołaniem człowieka."  

Lew N. Tołstoj 
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NA SALONACH - czyli SZKOLNY SAVOIR- VIVRE cz. 1 

                          Savoir-vivre –  komu to jeszcze potrzebne? 

Zacznijmy od początku, czyli od etymologii. Słowo savoir-vivre powstało jako połączenie dwóch francuskich  
czasowników: savoir – wiedzieć, umieć i vivre – żyć. Savoir-vivre – dosłownie: „umiejętność życia” to znajomość 

form towarzyskich, zwyczajów, reguł zachowania się w określonych sytuacjach. Dawniej bez tych umiejętności  

nie można było bywać w tzw. dobrym towarzystwie, człowiek, który popełniał gafy, stawał się przedmiotem  

złośliwych żartów i kpin. Dziś wielu ludziom, zwłaszcza młodym, wydaje się, że znajomość zasad  savoir-vivre’u 
jest niepotrzebnym balastem, odbierającym naturalność i tak modny obecnie luz. Tymczasem rzeczywistość jest 

zupełnie inna. Niektórzy młodzi ludzie uważają, że na dostosowanie się do społecznych wymagań przyjdzie czas  

w dorosłym życiu, a na razie nie warto się przejmować dobrymi manierami. Czyżby? Umiejętność zachowania się  

w określonych sytuacjach jest jak pływanie czy jazda na rowerze: trzeba się nauczyć, a potem robi się  
to odruchowo. Młodość jest czasem na naukę, teraz  gafy i potknięcia będą wybaczone,  

w dorosłym życiu płaci się za nie wyższą cenę.  Znajomość ogólnie przyjętych form zachowań i sposobów bycia  

na pewno ułatwia codzienne życie, bowiem „wolność to uświadomienie konieczności”.  
                                            

Kłaniać się czy się nie kłaniać? Oto jest pytanie 

Tadeusz Rojek, autor poradnika Nowy savoir-vivre, jasno rozwiązuje ten dylemat: Kłaniamy się znajomym  

niemalże odruchowo. Ukłon jest przejawem naszej uprzejmości, a przy odpowiednim wyrazie twarzy także życzli-

wości okazywanej spotkanej osobie. Nie ma  na świecie takiej osoby, której – jeżeli ją znamy -  nie należałby się  

z naszej strony ten dowód zauważenia jej.  

Dalsze zasady określają kolejność – pierwsza kłania się osoba młodsza starszej, mężczyzna – kobiecie, podwładny 
– przełożonemu. Spróbujmy przełożyć ogólne zasady na szkolną praktykę. Kto jest znajomym uczniów?  
Niektórzy uczniowie dzielą nauczycieli na „naszych”, czyli tych, którzy ich uczą, i „nie-naszych”. Tych pierwszych 
dostrzegają (to prawdziwe ”ciało pedagogiczne”), drugich traktują, jakby byli ze szkła. A co z innymi  
pracownikami szkoły? Czy naprawdę dzień dobry skierowane do każdej dorosłej osoby tak dużo kosztuje?  Kolejne 
pytanie: kiedy się kłaniamy i ile razy dziennie? W szkole na każdej przerwie spotykamy nauczycieli, zdarza się,  
że tych samych w tym samym miejscu – np. na dyżurze. Przy pierwszym spotkaniu pozdrawiamy spotkaną osobę, 
potem – wystarczy uśmiech lub skinienie głowy. Zawsze jednak zaczynamy od pozdrowienia, kiedy wchodzimy  
do jakiegoś pomieszczenia: szatni, sekretariatu, innej klasy. Jeżeli wchodzimy do sali w czasie lekcji, aby kogoś 
poprosić lub przekazać informacje, najpierw pukamy, mówimy „dzień dobry” i informujemy nauczyciela o celu  
naszej wizyty oraz prosimy o pozwolenie. Nie mnożąc dalszych konkretnych sytuacji, podsumujmy: nigdy  
nie popełni błędu ktoś, kto ukłoni się pierwszy.  To naprawdę niewiele, a daje tak dobre wrażenie… 

Proszę wstać (nie tylko wtedy, gdy sąd idzie)!  

Zacznijmy od cytatu z poradnika Joanny Jabłczyńskiej:  Wchodzi pani profesor do klasy. Rozwaleni na krzesłach, 
półleżący pod ławkami i na ławkach, podparci łokciami z ciężkiego zmęczenia uczniowie wstaaaaaają. Z wielkim  
trudem dźwigaaaają się z siedzeń. Nogi przesuwanych krzeseł przeraźliwie szuraaaają po podłodze.  
Stado przyjmuje postawę chwiejnie wyprostowaną. Samo życie… No, właśnie –  jakie są zasady, które normują 
zwyczaj wstawania z miejsca na znak przywitania? Jeśli uznamy, że podniesienie się z krzesła jest formą powita-
nia, reguły układają się same: młodsi wstają, gdy wchodzi osoba starsza, mężczyźni – gdy kobieta, podwładni – gdy 
odwiedza ich przełożony. Oczywiście jeśli przełożonym jest dobrze wychowany mężczyzna, podnosi się z miejsca, 
gdy do pokoju wchodzi kobieta, nawet gdy jest to jego podwładna. Wniosek: wstawanie na początku lekcji  
nie jest częścią musztry czy pruskiego drylu, lecz wynika z norm przyjętych w naszej kulturze jako reguły 
dobrego wychowania.  Jak się zachować poza czasem lekcji i nie w sali,   np. podczas przerwy na korytarzu? 
Wiadomo, że po czterdziestu pięciu minutach spędzonych bez ruchu, uczeń jest tak zmęczony, że może tylko 
ostatkiem sił doczołgać się do schodów lub kawałka pustej podłogi i… wreszcie usiąść. Tymczasem po korytarzu 
tam i z powrotem przemykają nauczyciele.  Trzeba by może wstać, a przecież zmęczenie nie pozwala…  Bądźmy 
realistami – nie oczekujemy, że będziecie się dźwigać z wygodnej pozycji na widok każdego przechodzącego 
„belfra”,  ale jeśli nauczyciel zwróci się do Ciebie z pytaniem czy prośbą, wypada, a nawet trzeba wstać. Podobnie 
jest poza szkołą. Siedzicie na ławce w parku, przechodzi ktoś znajomy, wystarczy że do dzień dobry! dodasz  
lekkie uniesienie się z ławki. Jeśli jednak po powitaniu nawiąże się rozmowa, koniecznie wstajemy.  
        Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu. O zasadach savoir-vivre’u w różnych życiowych sytuacjach będziemy  
pisać w następnych numerach naszej gazetki, zainteresowanych tematem odsyłamy do literatury.  

Janina Wolsza 
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Czas  na relaks  

 

                         

 

 

-Jak brzmi imię greckiego boga czystości ?  
-Domestos. 

                

Tata Jasia poszedł do szkoły syna poważnie porozmawiać z jego nauczycielem.  
- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego!  
- I co w tym dziwnego? - pyta nauczyciel.  
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny!  
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma.  

         

 Kelner, co macie do jedzenia? 
- Polecam pieczeń huzarską! 
- Nie jestem żaden huzar, żebym jadł pieczeń huzarską! Co jest jeszcze? 
- Pieczeń baranią! 
- Świetnie, poproszę!  

                

Na lekcji biologii nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek? 

- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko zaczyna się rok szkolny!  

Nauczyciel pyta ucznia: 
- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło 
dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze.  

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje 
równanie z jedną niewiadomą. Zapisuje  
niemal całą tablicę, a na koniec odwraca się 
do dzieci i mówi: 
- No i co? Teraz już wiemy, że "x" równa się 
zero. 
- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle 
liczenia na nic!    

                                  

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc 
mu wnikliwie w oczy: 
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, 
bo babcia chora, tak? 
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy,  

że babcia symuluje.   
 
Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie  
oznajmiającym. 
- Koń ciągnie furę. 
- A teraz w trybie rozkazującym. 
- Wio!  

.  
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