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Podstawówka w Reju

W związku z reformą edukacji od września 2017 roku rusza
Prywatna Szkoła Podstawowa Szkoła im. Mikołaja Reja. Szkoła
przyjmuje do klas: pierwszej, czwartej oraz siódmej. Młodsi
uczniowie będą się uczyć w innym budynku, a siódmoklasiści
dołączą do gimnazjum i liceum. Dyrektorem nowej szkoły podstawowej została pani Joanna Pracka. Za dwa lata w liceum spotkają się uczniowie kończący klasę ósmą i gimnazjaliści po trzeciej klasie. Mamy nadzieję, że młodsi koledzy będą się u nas dobrze czuli, tym bardziej, że wielu z nich ma u nas starsze rodzeństwo. Chętnie widzielibyśmy jako współpracowników w
naszej redakcji. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Uwaga!
Szkolny Dzień Talentów

W TYM NUMERZE :
S PORT W SZKOLE
S ZKOLNY DZIEŃ
TEATRU

K ĄCIK H UMORU
T ANECZNYM
KROKIEM

W YCIECZKI
W IZYTA W R ADIU
K RAKÓW

Kiedy rok szkolny zbliża się ku końcowi a uczniowie i nauczyciele myślą już o wakacjach Samorząd Szkolny organizuje konkurs talentów. Odbędzie się on 21 czerwca (środa). Zabawa będzie przednia, tak jak każdego roku. Chętni uczniowie mają okazję pokazać się od innej strony niż na co dzień. Dlatego zachęcamy do udziału. Jeśli masz talent: śpiewasz, grasz przedstawiasz
sztuczki lub masz jakikolwiek inny talent zgłoś się i wystąp! Zapewniamy życzliwe przyjęcie, gorące brawa i nagrody dla najlepszych.

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce ostatni już w tym roku numer Greypfruta.
W związku z licznymi egzaminami, wycieczkami i świętami bieżący
numer obejmuje aż trzy miesiące. Mamy nadzieję, że forma naszej gazetki przypadła Wam do gustu. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym
roku kupowali naszą gazetkę— szczególnie Nauczycielom, na których
wsparcie zawsze możemy liczyć. Jeśli znajdą się chętni do pracy w
redakcji, być może w przyszłym roku, gazetka szkolna będzie
kontynuowana.

Redakcja

W YPOWIEDZI
N AUCZYCIELI

Co nas czeka w
ostatnim tygodniu?
Poniedziałek, 19.06

Kiermasz podręczników
Prezentacje projektów
Wtorek, 20.06
Dzień Sportu
Środa, 21.06

Dzień Talentów

Czwartek, 22.06
Pożegnanie

Trzecioklasistów
Piątek, 23.06

Rozdanie świadectw

WRAŻENIA Z TEATRU… DZIEŃ TEATRU

Tradycyjny dzień teatru w naszej szkole odbył się
7 kwietnia. Widownia na dużej scenie PWST była
wypełniona po brzegi. Wszyscy byliśmy niezmiernie ciekawi co tym razem pokażą nasi artystycznie uzdolnieni koledzy… i koleżanki oczywiście.
Na początku obejrzeliśmy wideo prezentację –
film „Piosenka jest dobra na wszystko” Basi Dubis i Sabiny Majewskiej z klasy 2b. Filmiki były
bardzo pomysłowe, gdyż w animacjach wystąpiły
ciasteczka. Najpierw zobaczyliśmy proces ich
przygotowania a następnie ciasteczka wystąpiły
w teledysku do piosenki Boba Dylana.
Najsłabszym punktem programu był wywiad Pana Rogali z panią Blanką Dembosz. Niestety ani
pytania, ani tym bardziej odpowiedzi nie poszerzyły naszej wiedzy o muzyce czy piosence, gdyż
nie padły żadne nazwiska twórców ani wykonawców, a szkoda, bo mogliśmy się dowiedzieć wielu
ciekawych rzeczy. Przez 20 minut z trudem wytrzymaliśmy, aby nie rozmawiać. Nikt nie wiedział, o co chodzi, ponieważ rozmówcy wymieniali opinie o utworach, które tylko oni znali, ale
nie powiedzieli nawet kto na nich występuje i o
co w nich chodzi. Wszyscy spodziewali się, że po
skończonej rozmowie zobaczymy lub usłyszymy
przynajmniej te nagrania, ale niestety do tego nie
doszło. Po skończonym wywiadzie dużo lepiej
prezentowali się uczniowie liceum, którzy zaprezentowali piosenki "Kabaretu Starszych Panów",
Grzegorza Turnaua, Wojciecha Młynarskiego oraz

Boba Dylana najbardziej zachwycił nas występ
Franka z 2 LO, który brawurowo wykonał piosenkę „Dziecię tkaczy”. Jeszcze długo potem w myślach nuciliśmy refren: „tatka tka, matka tka a
praczka czka i tez tam tka”. Świetny był też występ Zuzi Piekarskiej i Maksa Dudka, który wcielił
się w „odrażającego draba”. Pozostałe występy
pozostawiały nieco do życzenia, ale jesteśmy wyrozumiali, przynajmniej żeśmy się pośmiali.

Część oficjalną wypełniło rozdanie nagród laureatom szkolnego konkursu recytatorskiego, którzy
później doskonale zaprezentowali nam swoje
utwory. Na zakończenie Zuzanna Piekarska i Michał Piątek pokazali nam swój spektakl teatralny
pt "Żadna sztuka", która zdaniem redakcji była
świetna. Autorką tej sztuki jest Zuzanna Piekarska
której należy się ogromne uznanie, ponieważ napisanie i wymyślenie tak długiej sztuki na pewno
było bardzo pracochłonne, zajęło dużo czasu a
także na pewno nie było to też łatwe. Jesteśmy
pod wrażeniem pod jaką swobodą Zuzia i Michał
prezentowali się na scenie.
W sumie tegoroczny Dzień Teatru oceniamy pozytywnie i z niecierpliwością czekamy na tegoroczne występy.

Aleksandra Kuźniar i Krzysztof Zachwieja

U góry: Laureaci Szkolnego Konkurs Recytatorski

Po prawej: Michał Piątek i Zuzanna Piekarska

CO ROBIĄ UCZNIOWIE GDY NIE MA ICH W SZKOLE

Jak pewnie wiecie, w naszej szkole jest wielu znakomitych tancerzy występujących w turniejach tańca
towarzyskiego, uprawiających taniec klasyczny czy nowoczesny. 29 kwietnia obchodzony jest na całym
świecie Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji chcemy przybliżyć sylwetki naszych utalentowanych tancerzy. Na początek wywiad z Hubertem Raczkiem z klasy 2a, który specjalizuje się w tańcu
towarzyskim.

Wiadomość z ostatniej chwili Hubert ze swoją panterką zdobyli 02.04. 2017
I miejsce w turnieju Grand Prix Europy w Brnie !!!

Hubercie jesteś człowiekiem bardzo zajętym człowiekiem, tym bardziej jesteśmy wdzięczni ,że zgodziłeś się odpowiedzieć na kilka pytań
- Jak to jest, że zapamiętujesz te wszystkie figury?

- To jest dość prosta sprawa. Znając jakąś bazę kroków możemy wiedzieć resztę kroków.
- Co czujesz gdy tańczysz?

- Czuję radość, czuję wolność, czuję się jak ptak.
- Jak dużo czasu poświęcasz na taniec?

- Trenuję 7 razy w tygodniu, od czterech lat- no to uzbierało się już trochę czasu.
- Jak to jest z twoją nauką masz czas się uczyć?

-Myślę, że po prostu jestem bardzo utalentowanym dzieckiem.
-Jakie są twoje największe sukcesy?

- Jestem trzykrotnym mistrzem Polski i dwukrotnym wicemistrzem Polski, a teraz zakwalifikowałem
się na mistrzostwa świata.
- Gratuluję, to kiedy wyjeżdżasz?

-W październiku, więc mam jeszcze trochę czasu na trening.

-W takim razie będziemy mocno trzymać za ciebie kciuki. Życzymy Ci samych sukcesów w tańcu i
wyrozumiałych nauczycieli.

P AJĘCZYNA

Nici cienkie i lśniące

Rosa koloru czerwonego

W krople rosy ozdobione

Większość ludzi na ten widok się krzywi

Pajęczynę srebrzystą tworzące
Na wiotkich gałęziach wywieszone
Nici silne nie do zerwania

Mimo wiecznego wiatru wiania

Wycieczki, wycieczki ….

W dniach od 24 do 28 kwietnia kilka klas z naszej
szkoły wybrało się na wycieczki. Termin był znakomity, ponieważ akurat po egzaminach gimnazjalnych a przed długim weekendem majowym,
jednak pogoda była, delikatnie mówiąc… nie
najlepsza.
Klasy pierwsze pojechały na wycieczkę objazdową po Wielkopolsce, zaś klasy : 3b, 3c i 1LO wybrały w tym roku Trójmiasto. Wyjątkiem była
klasa 3a, która w ciągu tygodnia odwiedziła zarówno Trójmiasto jak i Warszawę. Jak oceniają
swoje wycieczki uczniowie, przekonajcie się sami. Poniżej wybrane opinie.
Trójmiasto:

„Byliśmy głodni, ale wycieczka była ciekawa.
Mieliśmy za wcześnie ustalone śniadanie i przez
to chciało nam się spać.”
„Najbardziej podobało mi się Muzeum II Wojny
Światowej, chętnie bym je jeszcze raz zobaczyła,
ponieważ podczas wycieczki poruszaliśmy się
bardzo szybkim tempem z przewodnikiem i nie
zobaczyłam wszystkich rzeczy, które chciałam
oglądnąć.”

„ Rewelacyjne było muzeum II Wojny Światowej,
szkoda tylko, że tak krótko tam byliśmy. Centrum Solidarności było również interesujące, ale
warsztaty były tragiczne.”
„Uważam, że Muzeum II Wojny Światowej było
najciekawszą atrakcją tej wycieczki. Wiele się dowiedziałam, nie tylko z historii Polski, ale również całego świata. Najgorszym punktem wyjaz-

W świetle słońca wschodzącego
A ja się uśmiecham co ich dziwi
Pajęczyna troski zatrzymuje

Jednym życie odbiera, innym ratuje.

du było Muzeum Solidarności i warsztaty tam.”

„Zakwaterowanie w porządku, problem był tylko
z WIFI oraz brakiem patelni i łyżek. Śniadania
były porażką.”
„Potem poszliśmy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wszyscy byliśmy pod ogromnym
wrażeniem tego budynku: z zewnątrz prawie
czarny i przytłaczający, a w środku cały w jasnym drewnie.”
Warszawa:

„W Sejmie udało nam się zobaczyć Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza podczas konferencji
prasowej. Następnie poszliśmy do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, gdzie zwiedzaliśmy szkolne muzeum. Oprowadzał nas nasz
rówieśnik, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ posiadał ogromną wiedzę o tej
szkole.”
„w Muzeum Powstania Warszawskiego trafiliśmy na przewodniczkę, która w znakomity sposób potrafiła oddać atmosferę tego miejsca.”

Kraków, miasto turystów

W naszej szkole odbywają się międzynarodowe wymiany uczniów. Od dłuższego czasu odbywa się projekt wymiany trójstronnej. Obejmuje on młodzież
z Ukrainy, Niemiec oraz Polski i ma na
celu pogłębienie wiedzy historycznej
oraz ugruntowaniu wzajemnej przyjaźni i otwarcia na różne kultury.
Dzisiaj ( 05.06) przyjechała grupa
Niemców
Luneburga, którą goszczą nasi licealiści. 10 czerwca natomiast, grupa gimnazjalistów wyjedzie na tydzień do
Tönisvorst, będzie to rewizyta gdyż
niemieccy koledzy gościli u nas w październiku. Wymiany w naszej szkole
mają wieloletnią tradycję. Oprócz doskonalenia języka pozwalają poznać
życie w innych krajach, a także są dla
naszych uczniów wyzwaniem. Wymiany te przyczyniają się do obalenia pewnych stereotypów, gdyż młodzież najlepiej świadczy o swoim kraju. Może
to mieć korzystny wpływ na turystykę.
Osoby, które nas odwiedziły, polecają
Kraków swoim znajomym. Dzięki temu staje się on coraz bardziej popularnym miastem. Nasze miasto odwiedza
coraz więcej turystów. Możemy to zauważyć idąc ulicą – często słyszymy
angielski, niemiecki oraz inne wschod-

Niespodzianka na Dzień Dziecka

nie języki. Możemy to również sprawdzić korzystając z ogólnodostępnych
danych statystycznych. Za napływ turystów do naszego miasta odpowiedzialnych jest wiele czynników takich
jak : ogromna ilość zabytków, budowa
obiektów takich jak Centrum Kongresowe ICE czy Tauron Arena. Sprzyjającym dla nas faktem jest również odbycie się w Krakowie Światowych Dni
Młodzieży. Dane pokazują, że w 2015
roku nasze miasto odwiedziło 10 0500 000 turystów z czego 2 620 000 to turyści z zagranicy. Najwięcej osób przyjeżdża do nas z Wielkiej Brytanii : 15%
kolejno stoją Niemcy : 13%. Podczas
2015 roku turyści wydali w naszym
mieście 4 miliardy 450 milionów złotych- bez kosztów dojazdu i opłacenia
noclegu. Co bardzo zadowalające aż 96
% turystów deklaruje, że poleci Kraków swoim znajomym a 81% zapewnia, że wróci jeszcze do Krakowa. Informacje o Krakowie turyści czerpią
głownie ze szkoły a jako główny cel
podróży podają zwiedzanie zabytków.
Co ciekawe Kraków jest najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce. Tak dobrze rozwijająca się turystyka niesamowicie sprzyja naszemu miastu, które to
pozyskuje niemałe środki z tego właśnie powodu.
Jan Niziurski

Dnia 31 maja nasi wspaniali Nauczyciele zorganizowali dla nas darmowy poczęstunek z okazji
Dnia Dziecka. Na długiej przerwie mogliśmy zjeść przygotowane przez grono pedagogiczne
cukierki, ciasta, ciasteczka ,sałatkę owocową i pyszny sok domowej roboty. Głodnych nie zabrakło, a tłum na pierwszym piętrze, błyskawicznie spałaszował, wszystkie smakołyki.
Była to bardzo miła niespodzianka. Serdecznie dziękujemy !!!
W imieniu wszystkich uczniów— redakcja Greypruta

Mamy w szkole prawdziwego ułana!
18 marca 2017 r.
Święto Pułku,

nadanie barw na
Wawelu

3 maja 2017 r.

Defilada z okazji święta
Konstytucji 3 maja

S PORT W SZKOLE

Wiosna to czas sprzyjający dla sportu. W drugim semestrze dobywają się najważniejsze
zawody międzyszkolne, w których uczestniczą uczniowie naszych szkół. A oto zestawienie wyników, z których wynika, że sport w Reju ma się świetnie.
10 maja odbył się Międzyszkolny Turniej Piłkarski Szkół
Niepublicznych w Krakowie.
Drużyna z naszej szkoły prezentowała się następująco :
Tymoteusz Wochlik, Kuba
Bryksy, Filip Zawadzki, Michał Balas, Stefan Opalski,
Wojciech Kruszyna, Antoni
Mól, Maciej Marcinkowski,
Baltazar Augustynek. W takim składzie nasza reprezentacja zajęła II miejsce. Zapewne wynik byłby jeszcze
lepszy, ale na zawody nie
mogli pojechać zawodnicy z
klas drugich, którzy tym czasie wyjechali na wycieczkę
klasową. I tak cieszymy się z
tak dobrego wyniku.

Reprezentacja gimnazjum w piłce nożnej
18 maja odbyły się zawody lekkoatletyczne Szkół Niepublicznych w Krakowie. Z naszego wzięło w nich udział 11
zawodników, 5 dziewczyn : Ewa Dyga, Maja Dyga, Paulina Wojnarska,
Zofia Wydra, Zuzanna Chrostowska
oraz 6 chłopaków :Baltazar Augustynek, Michał Balas, Filip Zawadzki,
Wojciech Kruszyna, Kuba Bryksy i
Maciej Marcinkowski. Dziewczynom
wywalczyli 4 miejsce w skoku w dal, 3
miejsce w biegu na 600m oraz 4 miejsce w biegu na 100m. Chłopcy za to
zdobyli 5 miejsce w biegu na 100m 1
miejsce w skoku w dal. Ponadto w
sztafecie 4 X 100m sięgnęli po złoto.

25 maja odbyły się także Zawody Pływackie w .
ramach XVII Zawodów Sportowych Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i
Gimnazjów. W tym dniu również poszło nam
bardzo dobrze. Nasza reprezentacja w składzie : Julia Kobiela, Karolina Juszczyk ,Aleksandra Łyszczarz, Zofia Wydra, Maja Widurska, Karolina Wałkowińska, Róża Kuszak, Elżbieta Samek, Jakub Bryksy, Krzysztof
Musiałek, Baltazar Augustynek, Michał Michniak, Hubert Raczek i Piotr Brodzki zajęła 3
miejsce, a w sztafecie mieliśmy srebro.

Na II miejscu—Baltazar Augustynek
Na III miejscu—Michał Michniak

Na I miejscu—Krzysztof Musiałek

Na II miejscu—Hubert Raczek

Wszystkim zwycięzcom
i zawodnikom bardzo
dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły a także Panu Kindlikowi za przygotowanie
uczniów do tych zawodów.

W IZYTA W R ADIU K RAKÓW

13 marca br.
w ramach
lekcji języka
polskiego
odwiedziliśmy Radio
Kraków.
Mieliśmy
okazję zwiedzić studia
radiowe i
poznać pracę dziennikarzy . Dowiedzieliśmy się
sporo ciekawych rzeczy o historii Radia
w Krakowie , które ma już 90 lat !
W Studiu Koncertowym im. Romany Bobrowskiej
nasza koleżanka Stefania zagrała kilka utworów na
wspaniałym fortepianie. Wysłuchaliśmy także wiadomości na żywo, a wychodząc spotkaliśmy pana
Łukasza Gibałę (kandydat na prezydenta miasta
Krakowa), który był zaproszony do kolejnej audycji. Po Radiu oprowadzał nas red. Robert Konatowicz, który ciekawie opowiadał o początkach radia
w wolnej Polsce oraz o różnych sprytnych sposobach tworzenia dźwięku w słuchowiskach radiowych. Na korytarzach mogliśmy podziwiać zdjęcia
sławnych osób, które odwiedziły radio Kraków lub
też występowały w różnych audycjach. Na schodach ciekawe cytaty z wypowiedzi ks. J. Tischnera.
To była bardzo udana wycieczka i ciekawa lekcja.
Redakcja

H UMOR
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Wybrane z wypracowań uczniów – sprawozdanie z wycieczki do Radia Kraków ( pisownia oryginalna)
1.
2.

3.

Jedyna przeszkodą był pan oprowadzający, po którym było widać ,ze
był lekko podenerwowany.
Był tam bardzo drogi złoty mikrofon. Różnił się on tym od zwykłych
(niezłotych mikrofonów), że mówiło się do niego z kilkunastocentymetrowej przerwy.
W radiu najbardziej podobał mi się
złoty mikrofon, na który i tak nigdy
nie będzie mnie stać.

4.
5.

6.

Pierwsze, co rzuciło się w oczy , to napisy na stopniach schodów, które powiedział kiedyś ks. prof. Józef Tischner.
Następny przystanek był w reżyserce,
gdzie akurat realizowano popołudniowe
wiadomości. Za konsolą akustyka siedział kibic KS Cracovia. W między czasie
koleżanka Alana weszła w okno.
Następnie po kilku zdjęciach i groźbach
pani od polskiego, że nigdzie nas więcej
nie zabierze , samodzielnie wróciliśmy

P RIMA A PRILIS

W REJU

Jak wszyscy wiedzą, 1 kwietnia to dzień Prima
Aprilis. Z tej okazji w piątek 31 marca w naszej
szkole miało miejsce nietypowe wydarzenie. Samorząd przygotował dla wszystkich uczniów losy
z numerami sal oraz nazwami przedmiotów które
mają miejsce na piątej lekcji. Każdy uczeń mógł
wylosować gdzie spędzi tę godzinę. W losowaniu
wzięli udział wszyscy uczniowie. Nauczyciele,
którzy weszli do klasy po dzwonku, byli bardzo
zdziwieni, gdyż w salach znajdowali się pomieszani uczniowie z różnych klas np. maturzyści z
pierwszoklasistami z gimnazjum. Większość nauczycieli doceniła żart i przeprowadziła nietypowe zajęcia w konwencji zabawowej. Było to ciekawe i pouczające doświadczenie dla obu stron.
Na lekcji religii:

- Co robimy, gdy jest post?

- Komentujemy i dajemy lajka

J AK

Niektórzy uczniowie nie przyszli wtedy do szkoły
gdyż odbywał się protest przeciwko reformie
szkolnictwa. Stracili oni ciekawą zabawę.

Dlaczego 1 kwietnia żartujemy ?

Prawdopodobnie zwyczaj ten wywodzi się z
rzymskiego święta na cześć bogini Ceres
(Demeter), która według mitologii, szukając swojej
zaginionej córki Kory, została wyprowadzona w
pole i zwiedziona przez złudne Echo. Już od czasu
średniowiecza w tym dniu dozwolone były żarty i
psikusy a primaaprilisowe oszustwa chętnie wybaczano.
Jan Niziurski
Mama pyta syna:

- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe
- Pani zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

CIĘ SŁYSZĄ , TAK CIĘ PISZĄ — Z ARCHIWUM WYPOWIEDZI NAUCZYCIELI

A oto znalezione w archiwum wypowiedzi nauczycieli, które z pewnością uczyniły niejedną lekcję
bardziej atrakcyjną . Umieszczenie ich w naszej gazecie przyczyni się do zachowania ich w pamięci,
są bowiem żywym świadectwem historii szkoły. Może nieco mniej oficjalnej….
„ Tobie też mam wpisać uwagę ? Siedzisz bokiem i zabawiasz się z dwoma panami naraz”
„W druga stronę mówi nam „ neni neni, prądziku nie przejdziesz”.
„Czy widać trójkąt szczególny? Wyciągnij rączkę z buzi i odpowiedz”.
„Jak cię Piotruś posadzę na nocniku z kwasem siarkowym, to ci już nie będzie tak wesoło”
„ Intencje były kwadratowe, ale wyszło koło.”
„To ja sobie ten plemnik pozwolę już zmazać”.
„Janek, n razy ci mówiłam , gdzie masz siedzieć…”
„ Leży, wpadnie mu patyk do gardła i już po butach”
„Zastanawiacie się , czy tą liczbę można sobie jakoś wsadzić ?.... Pod pierwiastek, oczywiście”
„ Czy to dzwonek czy to czajnik? Bo ja tu często nie bywam…”

„ Jedno oko za Frankiem, drugie za Piotrkiem i już soczewka nie nadąża”
Dialogi z lekcji fizyki:

Uczeń: Czy są bezety czy nepy?
Nauczyciel : Jeden diabeł …
Uczeń :To ja jednego diabła poproszę !

Nauczyciel : Jaką wy moc macie ?
Uczeń : Większą niż mały Chińczyk i mniejszą niż duży Murzyn

LIST DO REDAKCJI:

Droga Redakcjo!
Chciałbym wyrazić swoje oburzenie na temat zmiany czasu na letni. Jeżeli zmianę zimową jeszcze da się
przeżyć, albowiem śpimy aż o godzinę dłużej, to zmiana wiosenna jest nie do zniesienia! Bezprawnie
zostaje odebrana nam godzina snu, a przecież gdy jesteśmy niewyspani, wtedy mamy problemy z koncentracją na lekcjach. Do tego wszystkiego jest jeszcze zimno! Co to ma wspólnego z latem, jeżeli temperatura waha się pomiędzy 0 a 8 stopniami w skali Celsjusza Uważam, że powinno zostać ogłoszone referendum, które mogłoby zmienić ten idiotyczny przepis. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.
~Niewyspany
Odpowiedź redakcji:

Niestety, ale nic nie możemy zrobić w tej kwestii. Jedynie możemy zaproponować Ci, abyś przez okres,
kiedy Twój zegar biologiczny będzie się przyzwyczajał do nowego czasu, chodził spać o godzinę wcześniej. Proponujemy również przeprowadzkę do państwa, w którym nie obowiązuje zmiana czasu, np.:
Chin, Japonii lub Indii. Możesz również zebrać podpisy pod petycją do rządu w sprawie referendum na
temat zmiany czasu. Życzymy powodzenia.
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Romeo sugeruje, że w oczodołach ukochanej znajdują się dwie najpiękniejsze gwiazdy,
które zamieniły się miejscami z odpowiednimi na to miejsce organami.
Romeo w podanym fragmencie jest łatwomyślny.
Każda część ukochanej jest dla niego idealna.
[miłość]Jest na tyle mocna, że może góry przenosić, a w przypadku utworu jest to mur.
Podczas obecności dziewczyny popada w furię szczęścia.
Oboje wiedzą ,że kreować miłość będą mogli jedynie potajemnie.
Pozornie łatwa tematyka miłości ma bardziej złożoną budowę.
[Romeo] uważa ,że natura również powinna złączyć się z nim w nieszczęściu poprzez
różne anomalie pogodowe.
Wraz z jego dorastaniem towarzyszyły mu nadal. Z napisów znajdujących się w bramach Nauczył się przekleństw.
Miłość przywdziewa się tutaj w niebiańskie szaty, które oberwane odsłaniają piekielne
wrota do ziemi.
Mamy tu do czynienie ze ślepą lecz konstruktywną miłością .
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