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Wiecie co? Lubię szkołę. Serio! Bo szkoła i  nauka to 
dwie różne rzeczy. To drugie da się znieść… Chyba że 
chodzi o wyrażenia algebraiczne, wielkości odwrotnie 
proporcjonalne, układy współrzędnych i resztę tej czar-
nej magii! Kiedy tylko o tym myślę, zaczyna boleć mnie 
głowa. To pewnie pierwsze objawy matematykofobii :(

Lekcja: Quick

 
Temat: troche o szkole
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No dobra, ale dlaczego właściwie lubię szkołę? Ze wzglę-
du na moich przyjaciół! Dzięki nim w tym miejscu jest 
weselej i nigdy się nie nudzę! W tym roku trafiłam na 
wspaniałą, zżytą ze sobą klasę. Ledwo zaczął się rok 
szkolny, a już przeżyłam z nią mnóstwo niesamowitych 
lub śmiesznych przygód, które na zawsze zostaną mi 
w pamięci. I to wszystko odbyło się w szkole. Dlatego 
tak bardzo ją lubię – po prostu mam najlepszą klasę na 
świecie!

W  tym roku szkolnym poszłam do gimnazjum, więc 
do mojego planu lekcji doszło dużo różnych przedmio-
tów, których nie miałam w podstawówce: fizyka, che-
mia czy język niemiecki. Problemy sprawiły mi tylko 
dwa pierwsze. Odnoszę wrażenie, że nauczyciele fizyki 
mają własny język, który rozumieją tylko oni. Zamiast 
powiedzieć: „Piłka spadła na podłogę”, mówią: „Ciało 
fizyczne uległo oddziaływaniu grawitacyjnemu”. Dla-
czego nie można tego powiedzieć po polsku?!
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W podstawówce nie mogłam się doczekać chemii. Są-
dziłam, że lekcje będą wyglądać tak jak w kreskówkach 
nadawanych w  telewizji – bohaterowie wlewali zielo-
ną substancję do żółtej, a potem było wielkie „BUM!” 
i  szkoła wylatywała w  powietrze. Rzeczywistość oka-
zała się jednak kompletnie inna. Wcale nie ma niebez-
piecznych eksperymentów i wybuchów! Musimy uczyć 
się na pamięć nazw pierwiastków – liwermor, wolfram, 
krypton, antymon czy rutherford (czy tylko mnie przy-
pominają one zaklęcia z Harry’ego Pottera typu „Avada 
Kedavra”?!) .

Jestem humanistką i bardzo lubię język polski. Przede 
wszystkim dlatego, że uwielbiam pisać! Zawsze ma-
rzyłam o  tym, aby wydawać własną gazetę lub napi-
sać książkę (to marzenie akurat się spełniło!). Kiedyś 
nawet z  koleżanką wpadłyśmy na pomysł, aby razem 
stworzyć gazetę i sprzedawać ją w szkole po 50 groszy. 
O dziwo, nikt nie skusił się na jedyny, ekskluzywny eg-
zemplarz „Szkolnych Informacji” narysowany kredka-
mi. Niestety, musiałyśmy zakończyć przedsięwzięcie. 
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Zawsze brałam udział w różnych konkursach ortogra-
ficznych i  zajmowałam wysokie miejsca, mimo że… 
w ogóle nie znałam zasad ortografii! Czytałam bardzo 
dużo książek, więc poprawna pisownia po prostu mi się 
utrwaliła. W  dodatku jestem wzrokowcem, więc jeśli 
źle napiszę jakiś wyraz, mój mózg od razu wyczuwa, że 
coś jest nie tak! To taka moja ukryta supermoc! :)

Kolejnym z  moich ulubionych przedmiotów jest WF. 
Uwielbiam sport! Jestem osobą bardzo aktywną, dlate-
go w szkole często mam nadmiar energii, którą mogę 
rozładować właśnie na WF-ie! Lubię też rywalizację 
i wszystkie gry zespołowe.

Kocham uczyć się nowych języków i  poznawać inne 
kultury, dlatego właśnie fascynują mnie języki obce: 
angielski i niemiecki. Kiedyś nawet próbowałam uczyć 
się włoskiego i japońskiego! 

Do dzisiaj nie mogę się zdecydować, kim chciałabym 
zostać w  przyszłości. Może zostanę dziennikarką lub 
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podróżniczką… W tych zawodach jednak bardzo czę-
sto ważna jest znajomość języków obcych. I to jest je-
den z powodów, dla których się ich uczę. 

Lubię też muzykę oraz plastykę. Powód jest prosty 
– interesuję się większością dziedzin sztuki: muzy-
ką, filmem, malarstwem i  literaturą. Należę nawet do 
szkolnego chórku i  często biorę udział w konkursach 
plastycznych czy muzycznych. :)
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Ostatnio dobrałem się do szkolnych podręczników 
z szafki Kłoka i po prostu załamałem się, kiedy zoba-
czyłem, jakie bzdury są tam napisane!

Dawno, dawno temu w starożytnym Egipcie rozkaza-
łem mym niewolnikom, aby wybudowali na moją cześć 
sfinksa odzwierciedlającego moje niesamowite piękno. 
Niestety,l podczas budowy coś nie pykło, bo architekt 
okazał się nieco ekscentryczny, i posąg ani trochę mnie 
nie przypominał (ale jak się stanie na głowie i  spoj-
rzy od lewej strony, to wygląda trochę jak panda!). 
A w szkole i tak upierają się, że to sfinks z podobizną 
jakiegoś tam Chefrena! Przecież ja nawet tego kolesia 
nie kojarzę! 

A  wiecie, czemu Krzywa Wieża w  Pizie jest krzywa? 
Pewnego dnia kulturalnie jeździłem sobie po Wło-
szech moim wielkim monstertruckiem, rozgniatając 

W szkole uczą bzdur!

( n i e ) m ą d r o ś c i
ZBYCHA
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wszystko, co popadnie. Nagle podczas tej niedzielnej 
przejażdżki, ni stąd, ni zowąd pojawiła się przede mną 
wieża. Nie zdążyłem wyhamować i dlatego budynek do 
tej pory jest przechylony! A w podręcznikach nie ma 
żadnej wzmianki o tym wydarzeniu! 

Kojarzycie opowieść o tym, że niby Newtonowi jabłko 
spadło na głowę i odkrył grawitację? Prawda jest taka, 
że to JA się do tego przyczyniłem! Pewnego sobotniego 
popołudnia szedłem sobie przez sad, aż nagle zobaczy-
łem jakiegoś kolesia siedzącego pod drzewem. Bardzo 
mi się nudziło, więc zerwałem jabłko, mocno się za-
machnąłem i trafiłem go prosto w głowę! Ten podniósł 
się z  ziemi i  przez chwilę o  czymś myślał. Po chwili 
zaczął skakać, tańczyć i  robić piruety, wrzeszcząc coś 
o jakichś prawach fizyki. Wszystkie zasługi przypisano 
jemu, a gdyby nie jabłko i moja wyjątkowa celność nic 
by nie odkrył!
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Wiecie, że byłem generałem armii greckiej podczas 
wojny trojańskiej? To ja wpadłem na pomysł, aby wy-
budować z  drewna wielką pandę trojańską, w  której 
mogliśmy się ukryć. Nic niewiedzący obrońcy mia-
sta wciągnęli ją do środka, a  my wzięliśmy ich z  za-
skoczenia, wyskoczyliśmy ze środka i  tym sposobem 
przejęliśmy miasto! Niestety, jak zawsze ludzie musieli 
coś przekręcić i teraz w szkole uczą, że to był… KOŃ 
trojański! Większej bzdury w życiu nie słyszałem! Jaki 
koń?! To była panda!

W  szkole uczą, że człowiek wywodzi się od małpy. 
A  prawda jest kompletnie inna! Amerykańscy na-
ukowcy (w  sensie że ja) udowodnili, że człowiek po-
chodzi od… PANDY! Około 4 milionów lat temu po 
ziemi chodzili przodkowie ludzi współczesnych: au-
stralopandeki. Później, około 250 tysięcy lat temu byli 
to neanderpandalczycy. W jaskiniach znaleziono rów-
nież rysunki naskalne przedstawiające pandy i ludzi. 
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HEJ! JESTEM QUICK. MAM 13 LAT, 
NAJLEPSZĄ KLASĘ NA ŚWIECIE, KRÓLIKA DUDUSIA

I MNÓSTWO SZALONYCH POMYSŁÓW!
NA CO DZIEŃ JESTEM NORMALNA... NO, MOŻE
NIE DO KOŃCA: MAM ALERGIĘ NA CZEKOLADĘ.

A PO SZKOLE RATUJĘ ŚWIAT,

ALE O TYM NIE MÓWCIE NIKOMU!

CZEŚĆ, JESTEM ZBYCHU!
MAM WŁASNY WIELKI PANDA SHOW

I JESTEM NAJLEPSZY!
ZBYCHU – GENIALNY WYNALAZCA,
RAPER I KRÓL KAŻDEJ IMPREZY!

GDZIE MOJA
MARCHEWKA?

Julka, w internecie Quick,
prowadzi popularny kana  na youtube.

Lubi gada  do kamery
i zara a  pozytywn  energi

swoich widzów!

Poka  ksi k  w sieci: #kciuqq #julkaquick
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