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NUMER 5 ( 95)
SOCHACZEW
15 stycznia 2011 r.
CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

• W średniowieczu było wiele 
gangów, na przykład Wolfgang. 

• Kwas solny ma silne właściwości 
rżące. 

• Alkohol nie ma blasku, ale jak 
ktoś się go napije to mu się oczy 
świecą.  

• (a ) szkołą podstawowa i 
gimnazjum: 

• Jan Kochanowski pisał fraszki, 
bo mu córka umarła. 

• Na urodziny chciałbym dostać 
sprzęt do latania i sprzęt do 
spadania. 

• Jazon, wróciwszy do swojego 
stryjka, pokazał mu złote runo, 
ten zdębiał i zbladł. 

• Potwór morski wywrócił 
Argonautom statek do góry 
nogami. 

• Kain, który zabił Abla, był 
synem Abrahama 

• Co to jest uwłaszczenie? Kiedy 
chłop pozwala babie dysponować 
majątkiem. 

• Jak się nazywał syn Kazimierza 
Wielkiego? Kazimierz Mały... 

• Jestem rannym w ambulansie. 
Mówię: Uaaa, moja nogaa!! 
Auaaa, gdzie moja ręka?! Uff, 
znalazłem... 

• Jestem kierowcą autobusu. 
Mówię: Proszę wsiadać i nie 
gadać! 

Z dzienniczków ucznia!

• Szczerzy zęby do nauczyciela.

• Kradną ze szkolnej kuchni 
ziemniaki i robią z woźną frytki.

• Naraża kolegów na śmierć, 
rzucając kreda po klasie.

• Na wf-ie nosi za małe spodenki. 
Zapytana dlaczego twierdzi, że 
takie są bardziej sexy.

• Rzuca w koleżanki spreparowana 
żaba.

• Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać 
swego nazwiska.

• Pociął koledze sweter, chcąc 
sprawdzić jakość wyrobu.

• Zjada ściągi po klasówce.
• Powiedział do pani woźnej, która 

zwróciła mu uwagę: "Niech pani 
uważa, bo jutro może już pani nie 
pracować w tej szkole".

• Zamknął nauczyciela na klucz i 
odmówił zeznań.

Nie zasłużyłem na jedynkę!
- Masz rację moje dziecko, ale regulamin  
szkolny nie przewiduje niższych ocen.

Podczas lekcji zarozumiały nauczyciel mówi  
do ucznia:
- Proszę otworzyć okno, nie ma tu orłów,  
więc nikt nie wyleci !
Po lekcji uczniowie wychodzą z klasy, a  
wraz z nimi nauczyciel. Ostatni z uczniów  
zwraca się do niego ze słowami:  - Pan też  
drzwiami, panie Nowak ?

-

Uśmiechnij się!

W numerze:
Partner do 
wynajęcia!
Palenie zabija 

Młode matki
Efekt jojo
Szkolne bójki

Czirliderki przygotowują się do kolejnych występów
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Nadszedł  czas  długo  oczekiwanych  przez 
maturzystów  studniówek.  Oprócz  stroju, 
butów,  zabiegów  kosmetycznych,  fryzjera  i 
mnóstwa  różnych  wydatków  pojawia  się 
następujący problem – z kim pojawić się na 
imprezie?
 Dla  osób,  które  mają  stałego  partnera  jest  to 
sprawa  oczywista,  część  zabiera  przyjaciół, 
zdarza  się,  że  partnerem  zostaje  nasze 
rodzeństwo.  Nie  wszystkim  jednak  to 
odpowiada,  uczniowie  chcą   jak  najlepiej 
prezentować się w tym dniu, dlatego też do listy 
stu dniówkowych wydatków dołączają partnera. 
Nastała  moda  na  wynajmowanie  osób 
towarzyszących  na  tę  specjalną  okazję.  W 
Internecie  roi  się  od  ogłoszeń  typu 
„Uśmiechnięty, miły, towarzyski. Nie piję (…)”. 
Reklamujący się dodają również swoje zdjęcia. 
Zainteresowanych  jest  wielu,  młodzi  chętnie 
wynajmują  partnerów,  gdyż  chcą  zabłysnąć 
super  ciachem  lub  niezłą  laską  przed 
rówieśnikami.  Noc  spędzona  z  wynajętym 
partnerem kosztuje  od 50 do 100 zł. Sposób 
ten stał się w ostatnim czasie bardzo popularny, 
gdyż na studniówce niezręcznie jest pojawić się 
samemu, a zdaniem maturzystów – kilkadziesiąt 
złotych za osobę, która towarzyszyć ma nam na 
balu  to  niedużo.  Musimy  jednak  pamiętać,  że 
wynajmując  kogoś,  kogo  nie  znamy,  nie 
możemy  mieć  pewności,  kim  ten  ktoś  jest  w 
rzeczywistości.
Dobrze  wcześniej  spotkać  się  z  tą  osobą  w 
publicznym  miejscu  i  lepiej  ją  poznać.  Należy 
zachować ostrożność, bo jak wszyscy wiemy, w 
Internecie  nietrudno  o  oszusta.  
Ola 

Partner 
do wynajęcia!Stypendia?

Wyłoniono   kandydatów  do 
Stypendium  Starosty  Powiatu 
Sochaczewskiego  za  bardzo  dobre 
wyniki w nauce. 
Zostali  nimi:  Karolina Kwiatkowska 
z  klasy  III  a  L.O.  i  Ewelina 
Górzańska  z  klasy  III  w. 
Gratulujemy!  Oczekujemy,  że  w 
następnym  semestrze  o  to  stypendium 
będzie  walczyć  więcej  osób.  Warto! 
Stypendium to nie tylko satysfakcja!

Informator

Czy wiecie że:
- w szkole jest 20 klas technikum,
- na 450 uczniów 164 jest bez ocen 
ndst czyli tylko 36,4 %
- 149 uczniów ma 3 i więcej ocen 
ndst – tj. 33,1 %
- najwyższe średnie mają klasy 4dt, 
2dt, 3dt,
- najniższe średnie – 4at – 2,22, 
oraz 1at i 1bt po 2,49
- najwyższą frekwencję ma  1 ct – 
91,45 % oraz 2 et 88,5 %
- najniższą frekwencję mają klasy 3 
bt – 70% oraz 4at 70,1 %
- średnią powyżej 4 mają Anna 
Piotrowska, Krzysztof Pruski i 
Anna Malinowska
- w zsz jest 132 uczniów
- ¼ uczniów nie uczęszcza do 
szkoły – średnia frekwencja wynosi 
72 %

- 58 % uczniów posiada oceny 
niedostateczne ale ...

- uczennica klasy III w ma średnią 
powyżej 4,5

- średnia ocen klas pierwszych to 
2,5

- w LO najwyższą średnią 
frekwencję uzyskała klasa 1 a 94 
%

- w II b LO najwięcej, ponieważ 
68,97 % uczniów nie ma oceny 
ndst

- najniższą średnią frekwencję ma 
klasa 3 blo 79%

- również  III b LO przoduje w 
ilości ocen ndst, tylko 28 % nie 
ma ndst

- nieźle wypadła też III a LO 65,22 
% uczniów nie ma ndst
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Wiedza o ebook’ach jest dość powszechna. 
E-book’i,  czyli  ksiązki  elektroniczne, 
sprawiają, że można w jednym urządzeniu 
(ipod,  telefon,  komputer)  zmieścić  całą 
bibliotekę. Owszem są wygodne, lecz co jeśli 
chodzi o czerpanie z nich nauki. 
Gdzie mieści się granica między ewolucją a 
rewolucją przez nie wywołaną? 
Wydawnictwo WSiP ma w swojej  ofercie e-
podręczniki do matematyki.  Jak jest napisane 
na stronie wydawnictwa,  są to podręczniki  z 
numerem  dopuszczenia   MEN.  Niżej  tej 
informacji podane są zalety e-podręcznika:
-można z niego korzystać o dowolnej porze i w  
dowolnym  miejscu  przy  użyciu  laptopa,  
iPhone’a, iPoda czy iPada
-nigdy się nie zgubi ani nie zniszczy
-można  wydrukować  dowolnie  wybrane  
fragmenty
-można  dodawać  notatki  do  treści,  które  
ułatwiają  naukę  i  lepsze  zapamiętywanie  
materiału
Można  się  z  tym  zgodzić,  jednak  czy  e-
podręczniki  to  nie  za  dużo?  Być  może  jest 
jeszcze  na  nie  za  wcześnie,  byłaby  to 
rzeczywista rewolucja dla placówek szkolnych 
średnio skomputeryzowanych. Jakoś nie widzi 
mi  się  korzystanie  z  elektrycznych 

podręczników w szkole, jedną z przyczyn 
jest to, że nie każdego na nie stać (książkę 
można  łatwo  od  kogoś  odkupić, 
wypożyczyć,  sprzedać),  zresztą  więcej 
nauczycieli to  tradycjonaliści i nie wiem, 
czy  poważaliby  podręczniki  w  takiej 
formie. Jak dla mnie e-podręczniki nie są 
zbyt  wygodne  jeśli  chodzi  o  naukę. 
Jednak  to  zależy  od  indywidualnego 
podejścia. 

Dżast.

Anthony de Mello

ORZEŁ KRÓLEWSKI

 Pewien człowiek znalazł jajko orła.
Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w  
zagrodzie.  Orzełek  wylągł  się  ze  stadem  
kurcząt i wyrósł wraz z nimi.
Orzeł przez całe życie zachowywał się jak  
kury  z  podwórka,  myśląc,  że  jest  
podwórkowym kogutem.

Drapał w ziemi szukając glist i robaków.  
Piał i gdakał. Potrafił nawet
trzepotać  skrzydłami  i  fruwać  kilka  
metrów w powietrzu. No bo przecież, czy  
nie tak właśnie fruwają koguty?
Minęły lata i orzeł się zestarzał.
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą,  
na  czystym  niebie  wspaniałego  ptaka.  
Płynął elegancko i  majestatycznie wśród  
prądów  powietrza,  ledwo  poruszając  
potężnymi, złocistymi skrzydłami.
 Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.
- Co to jest? – zapytał kurę stojącą obok.
-  To jest  orzeł,  król  ptaków –  odrzekła  
kura.  –   Ale  nie  myśl  o  tym.  Ty  i  ja  
jesteśmy inni niż on.
Tak więc orzeł więcej o tym nie myślał. I  
umarł wierząc,
że jest kogutem w zagrodzie.

Za  nami  I  semestr  nauki.  Czas  płynie 
nieubłaganie.  Teraz  możemy  postawić 
kropkę i zacząć od nowa. 
Nasze  społeczeństwo  lubi  określenie 
„zacznę wszystko od nowa”, bo ono daje 
nadzieję, na zmianę, na coś lepszego. Daje 
nową  szansę.  Dobrze  by  było  gdyby  za 
tym przekonaniem  „wszystko od nowa” 
szły  odpowiednie  działania  prowadzące 
do ulepszenia rzeczywistości. 
Wymówmy magiczne słowa „wszystko od 
nowa” i do nauki 
W imieniu  całej  redakcji  życzę  owocnej 
nauki w II semestrze. 

Dżast.

Zwolnienie z wf-u
W  tym  roku  -  2011  –  zmieniła  się 
procedura  uzyskiwania  zwolnień  z 
wychowania  fizycznego.  Jeżeli  uczeń  z 
jakiegoś  powodu nie  chce  lub  nie  może 
ćwiczyć,  po  uprzednim  uzyskaniu 
zwolnienia  lekarskiego  musi  przedstawić 
dyrektorowi  szkoły  podanie  rodziców  z 
prośbą o zwolnienie dziecka z tych lekcji. 
Z niezbędnymi dokumentami  zgłasza się 
do  dyrekcji  szkoły.  Następnie  dyrekcja 
zatwierdza  prośbę  i  zwolnienie  trafia  do 
nauczyciela  wychowania  fizycznego. 
Uczeń  ma  7  dni  na  przedstawienie 
wymaganych  dokumentów  od  momentu 
otrzymania zwolnienia lekarskiego.
          
                         Em. 2al 

Coś dla duszy Od nowa!

Już niedługo ferie!
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Wizyty  na  Oddziale  Wewnętrzno-
Kardiologicznym  sochaczewskiego 
szpitala  zostały  mocno  ograniczone. 
Powodem jest grypa AH1N1. 
Na oddziale przebywają trzy osoby z tym 
wirusem. Ich stan jest dobry.
W  minionym  roku  w  sochaczewskim 
szpitalu  leczyło  się  w  sumie  około  10 
pacjentów zakażonych  wirusem AH1N1.
W  powiecie  sochaczewskim  mamy 
pierwsze  odnotowane  przypadki 
zachorowań na grypę typu AH1N1, czyli 
tzw. świńską grypę. Osoby te przebywają 
w  naszym  szpitalu.  Wizyty  są  mocno 
ograniczane,  wszystkich  obowiązuje 
odzież  ochronna. 
Gocha

wychowania  do  życia  w  rodzinie 
wielokrotnie  poruszany  jest  temat 
antykoncepcji czy też macierzyństwa. Nie 
rozumiem  więc,  dlaczego  młode 
dziewczyny  tak  bardzo  spieszą  się  do 
tego,  aby  zostać  matkami.  Robią  to 
kosztem szkoły, wykształcenia... ich plany 
nagle  legły  w  gruzach.  Nie  są 
zabezpieczone  finansowo,  dziecko  oraz 
ich samych utrzymują rodzice. Często są 
oni  obarczeni  ciężarem  wychowywania 
wnuków. 
Nie  zapominajmy,  że  nasi  rodzice  też 
mają swoje życie i cele, którymi być może 
w  tym  wieku  wcale  nie  jest 
wychowywanie  wnuków. Młodzi rodzice 
nie  liczą  się  z  konsekwencjami  jakie 
niesie  ze  sobą  przesadna  bliskość 
fizyczna,  tym  bardziej  bez 
zabezpieczenia.  Zaliczając  „wpadkę” 
załamują się, czasami pojawiają się myśli 
o usunięciu dziecka. Dlaczego to dziecko 
ma  być  winne  błędów  niedojrzałych 
rodziców? 
Mam  nadzieję,  że  dziewczynom 
przybędzie  trochę  oleju  w  głowie  i 
chociażby  patrząc  na  swoje  koleżanki 
chodzące  w  ciąży,  czy  wychowujące 
dzieci, zastanowią się, czy właśnie to jest 
szczytem ich marzeń w tym wieku. Jeśli 
nie pomoże w otrząśnięciu się, to zawsze 
zostaje szklanka zimnej wody

Martyna.

Serce obawia się cierpień [...] Powiedz mu,  
że strach przed cierpieniem jest  
straszniejszy niż samo cierpienie. I że żadne  
serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po  
swoje marzenia... 

— Paulo Coelho

Często  przez  wewnętrzny  lęk  boimy  się 
sięgać po lepszy los. Boimy się, że się nie 
uda,  że  poniesiemy  porażkę  –  boimy  się 
cierpienia.  Dlatego  wybieramy  bezpieczne 
rozwiązania,  unikamy ryzyka,  lecz  dlatego 
możemy wiele tracić. 
Może czas przestać się bać i sięgnąć po to, 
czego oczekujemy od życia. Pamiętaj, strach 
to tylko myśl! 

Dżast.

Godzina 4 nad ranem,  błogą ciszę 
przerywa  płacz  dziecka…  Być  może  jest 
głodne,  ma  kolkę  albo  po  prostu  trzeba 
zmienić mu pieluszkę. Wiadomo nie od dziś, 
że macierzyństwo nie jest łatwą sztuką. Do 
tego (szczególnie na początku) potrzeba siły 
nie  tylko  fizycznej,  ale  przede  wszystkim 
psychicznej.  Trudno  jest  tym  bardziej, 
kiedy matką zostaje nastoletnia dziewczyna. 
Decydując się na macierzyństwo, powodujemy 
przewrót  w  naszym  życiu  dokładnie  o  180 
stopni.  Wszystko  się  zmienia,  począwszy od 
obowiązków, przez  cele,  do których  dążymy 
aż  do  naszego  charakteru.  Właśnie  – 
decydując się! Zakładam, że niedojrzałe matki 
kompletnie się tego nie spodziewały. Powinny 
się  jednak  liczyć  z  konsekwencjami,  jakie 
niesie  seks  w  tym  wieku.  W  dzisiejszych 
czasach nie jest to już temat tabu. Poruszany 
jest  na  każdym kroku,  w mediach,  w szkole 
albo chociażby w rodzinie. Jeśli już decydują 
się na współżycie,  powinny najpierw zapytać 
w głębi duszy same siebie: czy jestem gotowa 
i dam radę wychować dziecko? Jeśli z pełną 
świadomością tego odpowie – tak, to pomimo 
młodego wieku może się  decydować.  Jednak 
myślę, że żadna z nas nie chce w tym wieku 
bawić  się  w pieluszki  i  całonocne  usypianie 
dziecka, które nie jest zabawką. 
Nie  powinno  się  myśleć  też  pod  kątem,  że 
przecież mamy rodziców i na pewno pomogą 
nam  w  wychowaniu  naszych  pociech. 
Właściwie  pomóc  mogą,  ale  nie  całkowicie 
nas z tego wyręczać. Skoro decydujemy się na 
bycie rodzicami, to nimi bądźmy! Każdy czyn 
ma  swoje  konsekwencje,  złe  albo  dobre.  W 
tym  przypadku  zależy  to  od  naszego  wieku. 
Nastolatki  na  pewno  nie  są  odpowiednim 
materiałem na matki. Same potrzebują opieki, 
dopiero uczą się stopniowo życia, poznają je. 
W telewizji, prasie, Internecie albo na lekcjach 

Efekt jojo?Cytat:

Ogólnopolski Ranking Liceów 
Ogólnokształcących 2011

1.ZS UMK Liceum Akademickie Toruń 
2.III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki  
Wojennej RP Gdynia
3.LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław
4.XIII LO w ZS Ogólnokształcących Szczecin
5.V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków
6.I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź
7.VIII LO im. Władysława IV Warszawa
8.V Liceum Ogólnokształcące Bielsko-Biała
9.XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa
10.LXVII LO im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego Warszawa

Ogólnopolski Ranking Techników 2011

1.Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności im.  
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  Kraków
2.Technikum nr 7 w ZS Elektryczno-
Mechanicznych Nowy Sącz
3.Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im.  
Bohaterów Westerplatte Radom
4.Technikum Elektroniczne w Regionalnym 
Centrum Edukacji Zawodowej Nisko
5.Technikum Elektroniczne w ZS Elektronicznych  
Bydgoszcz
6.Technikum Informatyczne w Regionalnym 
Centrum Edukacji Zawodowej Nisko
7.Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina  
1939 roku Lublin
8.Technikum Elektryczno - Elektroniczne w ZS EE 
im. prof. M.T. Hubera Szczecin
9.Technikum w ZS ponadginnazjalnych nr 5  
Krosno
10.Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska  
nr 3 Kraków

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3418&Itemid=795
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3418&Itemid=795
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3412&Itemid=795
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3416&Itemid=795
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3416&Itemid=795
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Od  1  stycznia  obowiązuje  odświeżony 
zestaw pytań stosowanych na egzaminie 
teoretycznym  dla  kandydatów  na 
kierowców. Pojawiły się zarówno nowe 
pytania jak i zmiany redakcyjne.
-  Zmiany  pojawiły  się  w  zestawach  na 
kategorię A, A1, B, B1, C, C1, D, D1 i T.
-  Koniec  z  możliwością  redukowania 
punktów  karnych  za  pomocą  kursów 
doszkalających.  Nowi  kierowcy  zostaną 
objęci  dwuletnim  okresem  próbnym, 
prawo jazdy na motor będzie dostępne dla 
24 -latków. Kursy na motocykl nie są już 
zwolnione z VAT.
-  Najważniejszą  ze  zmian  jest 
wprowadzenie  okresu  próbnego  dla 
nowych posiadaczy prawa jazdy kategorii 
B. Tacy kierowcy będą musieli jeździć z 
naklejką  zielonego  listka  przez  dwa  lata 
od uzyskania dokumentu.  Jeśli  przez ten 
czas  popełnią  dwa  wykroczenia,  zostaną 
skierowani  na  kurs  reedukacyjny.  Jeśli 
dojdzie  do  wykroczenia,  prawo  jazdy 
zostanie im odebrane. 
-  Ponadto będziemy zobowiązani zgłosić 
się  na  odpłatne  szkolenie  z  zagrożeń  w 
ruchu  drogowym  w  okresie  między 
czwartym  a  ósmym  miesiącem  od 
uzyskania  dokumentu.  Szkolenie  nie 
będzie  kończyło  się  egzaminem. 
Wystarczy, że uzyskamy zaświadczenie o 
jego odbyciu.
-  Jednocześnie  zlikwidowane  zostaną 
kursy  redukujące  ilość  posiadanych 
punktów karnych. Jeżeli uzbieramy ich w 
ciągu roku 24, zostaniemy skierowani na 
kurs reedukacyjny.
-  Gdy  przez  kolejne  5  lat  ponownie 
uzbieramy  24  punkty,  utracimy  prawo 
jazdy.  Chcąc  je  odzyskać  będziemy 
musieli przejść szkolenie i zdać egzamin 

tak  samo,  jak  osoby  robiące  to  po  raz 
pierwszy. Po ponownym uzyskaniu prawa 
jazdy  również  zostaniemy  objęci 
dwuletnim okresem próbnym.
-  Ponadto  powstanie  zupełnie  nowa 
kategoria  A2,  uprawniająca  do 
prowadzenie motocykli o mocy do 35 kW 
(42  KM),  w  których  stosunek  mocy  do 
masy  nie  przekracza  0,2  kW/kg.  Takie 
prawo jazdy będziemy mogli  uzyskać  w 
wieku  18  lat.  Po  dwóch  latach  od  jego 
wydania  będziemy  mogli  ubiegać  się 
również o prawo jazdy kategorii A, czyli 
na wszystkie motocykle.  Bez dokumentu 
kategorii A2 będzie ono dostępne dopiero 
od 24 roku życia. 
-  Uczniowie  szkół  podstawowych  będą 
musieli  uczestniczyć  w  obowiązkowych 
szkoleniach na kartę rowerową. Zwolnieni 
będą  tylko  ci,  którzy  przedstawią 
zaświadczenie  od  lekarze  o 
przeciwwskazaniach zdrowotnych. 
Ustawa została już uchwalona przez Sejm, 
teraz  jest  w  senacie  jeśli  zostanie 
podpisana  przez  prezydenta,  wejdzie  w 
życie. 
                              Milena Orlińska 

Zdarza  się,  że  uczeń  ma  problem  z 
nauką,  nie  radzi  sobie  i  potrzebuje 
pomocy. Wielu młodych ludzi uczęszcza 
po  szkolnych  zajęciach  na  dodatkowe 
lekcje.  Z  tzw.  korków  korzystają 
również ci, którzy chcą poznać materiał 
w szerszym zakresie niż robi to szkoła. 
Największym  problemem  są  chyba 
przedmioty ścisłe takie jak:  matematyka, 
chemia  czy  fizyka  ,  choć  nie  zawsze. 
Przedmioty  humanistyczne  też  sprawiają 
uczniom problemy, dlatego żeby poprawić 
swoje niezbyt dobre stopnie korzystamy z 
dodatkowych lekcji.
Przeciętnie za godzinę płaci się około  50 
zł choć ceny są różne, z reguły wyższe w 
większych miastach.
Korepetycje tylko przed ważną klasówką 
często nie dają oczekiwanego efektu, jest 
za  mało  czasu  na  powtórzenie  całego 
materiału i   jego zrozumienie.  Najlepsze 
efekty daje systematyczna nauka.  
Nie wszyscy uczniowie potrzebują takich 
korepetycji, są przecież tacy, którzy lubią 
zarówno przedmioty humanistyczne jak i 
rozumieją ścisłe. Tacy to mają dobrze ;-)
Pamiętajmy,  że  nie  uczymy  się  dla 
rodziców czy nauczycieli  tylko  sami dla 
siebie,  chyba  każdemu  zależy  na 
napisaniu  testu  dojrzałości  na  trochę 
więcej niż wymagane 30%. W końcu od 
wyniku  egzaminu  dojrzałości  zależy  na 
jakie  studia  się  dostaniemy i  jak  będzie 
wyglądało nasze dalsze życie.

Żaneta

Prawo jazdy inaczej!

Ocena z religii
Czy ocena z religii powinna być wliczana do  
średniej  ocen  czy  też  nie?  Skoro  jest  na  
świadectwie?
W  roku  2007  ówczesny  Minister  Edukacji  
Narodowej  Roman  Giertych  wydał  
rozporządzenie,  według  którego  ocena  z  
religii miała być wliczana do średniej. Wraz  
ze  zmianą  na  tym  stanowisku  zostały  
wprowadzone nowe zmiany. Ocena z religii  
na semestr ma nie być wliczana do średniej  
ocen, a na koniec roku już tak. 
Z pewnością wiele osób zastanawia się, co  
kierowało  Panią  Minister  Hall  podczas  
podejmowania  tej  decyzji,  lecz  tego  z  
pewnością się nie dowiemy. Pozostaje nam  
się  z tym pogodzić i przedmiot, jakim jest  
religia,  zacząć  traktować  poważnie,  a  nie  
jedynie jako „luźną” lekcję.  

Marta Maciejewska 2aLO

Korki
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Pierwsze kroki w sejmie
Narastająca agresja wśród młodzieży 
niepokoi  zarówno  rodziców  jak  i 
nauczycieli. 
Bójki  między   uczniami  są  częstym 
zjawiskiem  spotykanym  zarówno  w 
szkole jak i poza nią. Chyba w każdej 
zdarzyła  się  sytuacja,  w  której  ktoś 
kogoś  popchnął  czy  uderzył,  a  od 
takich zachowań już niedaleko droga 
do poważniejszych spięć. 
Często zdarza się, że ludzie znajdujący 
się w pobliżu jakiegoś zajścia kierowani 
ciekawością  najzwyczajniej  w  świecie 
podchodzą, by popatrzeć. Mało kto jest 
w  stanie   zareagować,  czy  przerwać 
bezsensowny  spór  nie  prowadzący  do 
niczego  dobrego.  Nie  dość,  że 
uczniowie mogą ponieść konsekwencje 
swojego  zachowania  np.  zawieszenie 
przez  dyrektora  w prawach ucznia lub 
obniżenie  oceny  ze  sprawowania,  na 
dodatek  mogą  też  ucierpieć  fizycznie. 
Sami stwarzają niepotrzebne problemy. 
Wyobraźmy  sobie  taką  sytuację  Dwaj 
uczniowie  są  w  stosunku  do  siebie 
agresywni, na jednej z przerw dochodzi 
do  szamotaniny,  jeden  popycha 
drugiego,  ten  upada  itp.  Takie 
drastyczne  opisy  można  mnożyć. 
Dobrze,  jeśli  uczestnicy  wychodzą  z 
takiej awantury bez większych obrażeń, 
ale może się zdarzyć, że  ktoś zostanie 
naprawdę mocno poszkodowany. 
Przytoczę  kilka  wypowiedzi  uczniów, 
którzy  bywają  świadkami  takich 
wydarzeń,  ponieważ  kierowani 
niezdrową  ciekawością  chcą  się 
pogapić,  jakby zapominając  o tym,  że 
powinni  tego  typu  zdarzeniom 
zapobiegać   i  u  dorosłych  szukać 
pomocy.

- Podeszłam,  by  zobaczyć  co  się 
dzieje. 

- Nie  rozumiem,  jak  niektórzy 
mogą  spokojnie  obserwować 
bójki  swoich  kolegów  zamiast 
ich rozdzielić. 

-  Nie widzę w tym nic dziwnego, 
ktoś miał problem to dostał i tyle.

Młodzież  nie  zdaje  sobie  sprawy  z 
niebezpieczeństwa,  chłopcy  nie  chcą 
wyjść  na  tzw.  „cieniasów”  przed 
rówieśnikami  i  pokazują  na  co  ich  stać, 
nie myśląc  o konsekwencjach. 
Jednak z przykrością muszę stwierdzić, iż 
tłumaczenia  i  rozmowy  nic  nie  dadzą  i 
niczego  nie  zmienią,  dla  takich 
nastolatków  wyjście  „na  solo”  jest 
jedynym honorowym rozwiązaniem sporu 
czy kłótni. 
Duma nie pozwala im wyjaśnić sprawy po 
ludzku, w sposób cywilizowany. W końcu 
każdy odpowiada za siebie i swoje czyny. 
  
Em, II AL. 

- P.S.  Nie  traktujcie  szkolnych 
bójek jak widowiska, na które 
można się pogapić!

- Bójka  to  nie  sposób 
rozwiązywania problemów!

- Chcesz  się  czuć  bezpiecznie  w 
szkole,  nie  prowokuj  swoich 
kolegów!

- Nie bądź agresywny!

Czy  młode  mamy  mają  jakieś  szanse 
na  szczęśliwe  życie?
Dlaczego ludzie patrzą na takie osoby z 
góry,  dlaczego  myślą  o  nich,  że  są 
najgorsze? 
Nie  wszystkie  młode  mamy  zaszły  w 
ciążę  z  przypadkowo  poznanym 
chłopakiem, lecz na pewno wiele z  nich 
zaszło  w  ciążę  niechcianą. Co zrobić  w 
takim wypadku? Najlepiej porozmawiać z 
kimś zaufanym; nie twierdzę, że to musi 
być mama czy chłopak.  Nie dlatego, że są 
to osoby,  którym się nie ufa tylko może 
dlatego,  że  one  bardzo  by  to  przeżyły. 
,,Moim  powiernikiem  w 
pierwszych tygodniach  byli  moi  
przyjaciele.” – mówi siedemnastolatka. 
,,Chłopak  nie  wiedział  o  ciąży  bardzo  
długo i nie z tego względu, że  bałam się,  
że mnie zostawi, tylko dlatego że on często  
mówił, że jak w razie wpadniemy, to chce  
aby to dziecko się urodziło i nie pozwoli  
na  usunięcie  ciąży!  Dlatego  nie  
dowiedział  się  od  razu   –   opowiada 
dziewczyna. 
,,Na początku myślałam tylko o usunięciu  
dziecka,  ale  z  czasem  gdy  zaczęłam 
myśleć,  że  to  moje  pierwsze,  kochane,  
małe dziecko, że nie mogę tego zrobić, bo  
ono nie jest niczemu winne. Teraz jestem  
w  końcówce  ciąży,  w  lutym  mam 
rozwiązanie i wcale nie żałuję tego, że nie  
usunęłam dziecka.  Można powiedzieć,  że  
jestem  dumna  z  tego,  że  będąc  w  tak  
niedojrzałym wieku podjęłam tak dojrzałą  
decyzję jaką było utrzymanie ciąży” . 
Tak więc dziewczyny, jesteśmy dopiero w 
szkole średniej, mamy bardzo dużo czasu, 
aby  założyć  rodziny,  więc  zastanówmy 
się,  czy  warto  stać  się  matką  w  tak 
młodym  wieku,  zaprzepaścić  karierę 

szkolną  i  zawodową?  Na  to  pytanie 
niech odpowie sobie każda z nas.  

                        Gocha

Najlepsi
Ranking najlepszych szkół średnich w 
województwie mazowieckim
1. XIV LO im. Stanisława Staszica 
Warszawa 
2. VIII LO im. Władysława IV Warszawa 
3. 2 Społeczne LO Warszawa Warszawa 
4. VI LO im. Jana Kochanowskiego 
Radom 
5. 1 Społeczne LO im. Jam Saheba 
Digvijay Sinhji Warszawa 
6. LXIV LO im. Stanisława I. 
Witkiewicza Warszawa 
7. Zespół Szkół nr 14 Warszawa
8. II LO im. Stefana Batorego Warszawa  
9. LXVII LO im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego
10. XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika 
Warszawa 
38. LO im. Fryderyka Chopina z ZSO 
Sochaczew
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Służy do zabijania, nie do 
szpanowania!

 

 

Dzwonek na przerwę, uczniowie spieszą  
się,  czterdzieści  pięć minut bez fajki  to  
dla  niektórych  wieczność.  Wreszcie  
daleko  od  wzroku  nauczycieli,  
wyciągają  papierosy.  Wokół  mnóstwo  
dymu, śmiech,  pogawędki.  Nie wszyscy  
palą,  niektórzy  po  prostu  dotrzymują  
towarzystwa.  
Oto typowa  palarnia,  której  nie  brakuje 
chyba  w  żadnej  szkole...  Tak  wygląda 
każda przerwa. Bo wielu uczniów to już 
nałogowcy,  którzy  chcieliby  mieć 
wydzielone miejsce do legalnego palenia. 
I tu zaczynają się problemy. Najczęściej 
niestety jest to toaleta, gdzie dla osób nie 
palących  skorzystanie  z  niej  jest 
niemożliwe  z  powodu  niezbyt 
przyjemnych  zapachów.  

Ten  temat  został  poruszony  w  naszej 
szkole.  Samorząd  Uczniowski  wraz  ze 
świetlicą  zorganizował  debatę  na  temat 
palenia w szkole. Uczniowie mieli dużo 
ciekawych pomysłów na zwalczanie tego 
problemu,  nawet  dyrekcja  stara  się 
postawić  na  miejscu  osób  palących  i 
jakość dojść do porozumienia. 
Niestety  nie  znaczy  to,  że  pomysł 
stworzenia palarni w szkole, na który tak 
nalegają  uczniowie,  przejdzie.  Według 
ustawy taka palarnia nie ma prawa postać 
w  szkole,  która  jest  jednostką 
edukacyjną..  Na razie z  proponowanych 
pomysłów  są  brane  pod  uwagę: 
konsultacje  z  odpowiednio 
wyszkolonymi  osobami,  psychologiem, 
być  może  kary  społeczne  (typu 
sprzątanie łazienek itp) i mandaty do 500 

Bez  talizmanów,  maskotek, 
telefonów  -  a  tylko  z  czarnym 
długopisem...  To  dozwolone 
wyposażenie  maturzysty  podczas 
egzaminu  dojrzałości.  Aby  zdać 
egzamin,  należy  uzyskać  wynik  nie 
mniejszy  niż  30%  poprawnych 
odpowiedzi  -  a  to  jak  mówią 
nauczyciele może być dla niektórych 
problemem!  
Do matury coraz bliżej, jednak w tak 
gorącym  okresie,  jak  karnawał, 
trudno myśleć o nauce...  W dodatku 
to  właśnie  teraz  -  zgodnie  z  polską 
tradycją - trwa sezon stu dniówkowy, 
co  skutecznie  odciąga  uczniów  klas 
trzecich od książek. 
Już  12  lutego  maturzyści  naszej 
szkoły,  udowodnią,  że  nie  tylko 
potrafią się uczyć,  lecz także dobrze 
się  bawić!  :)
                                  Paulina 4ct2

zł,  pouczające  plakaty,  filmy,  monitoring, 
który  już  funkcjonuje  od  jakiegoś  czasu, 
częstsze kontrolowanie łazienek - to na razie 
wszystko,  co  mogą  zrobić  nauczyciele  w 
szkołach.  
                                                     Paulina

A  może  również  uczniowie  zrobiliby  
cokolwiek!  Dlaczego  pozwalają 
szantażować się grupie swoich kolegów.
Dlaczego to palacze mają rządzić w szkole!  
Nie  można  wejść  do  kabiny,  ponieważ  
zajmują  ją  palący!  Nie  można  wejść  do  
łazienki, ponieważ będziesz cuchnął dymem 
papierosowym. 
 To palacze terroryzują całą szkołę! Sądzę,  
że  mimo  wszystko  są  w  mniejszości,  
dlaczego  większość  pozwala  na  taką  
dominację!
Skoro  nie  potrafią  poradzić  sobie  z  
nałogiem, niech szukają miejsca, w którym 
można  palić.  Szkolne  łazienki  nie  mogą  
spełniać tej funkcji. To już ich sprawa, czy  
znajdą takie miejsce.
Można  nakładać  na  palących  mandaty,  
proponuję zdecydować się na tak radykalny  
środek, skoro prośby i groźby nie pomogły!  
Pora,  żeby  niepalący  wreszcie  się  
zbuntowali!

G. Gajda

Walentynki jak co roku obchodzimy 14 
lutego. Jest to Święto międzynarodowe, 
głównie  zakochanych.  Nazwa  pochodzi 
od  św.  Walentego.  Walentynki 
obchodzone  są  w  południowej  i 
zachodniej  Europie  od  średniowiecza. 
Jest  to  okazja  do  obdarowania 
ukochanej osoby drobnym upominkiem, 
są  to  zazwyczaj  kartki  miłosne,  laurki 
czy prezenty.  Dla zakochanych par ten 
dzień  jest  po  prostu   fajną  okazją  do 
spędzenia go z ukochaną osobą.
Dla osób nie pozostających w związkach, 
tzw. singli, walentynki nie są wyjątkowym 
dniem!  Oto  kilka  opinii  na  temat  tego 
święta  uczniów  naszej  szkoły:  ”miłość 
powinno okazywać się każdego dnia, a nie 
tylko w Walentynki” –               twierdzi 
uczennica 2 klasy liceum.
Opinia chłopca z I kl.technikum: „Bardzo 
lubię  to  święto,  ponieważ  mogę  sprawić 
przyjemność mojej dziewczynie i pokazać 
jej jak bardzo ją kocham”.
Jest  coraz  to  więcej  metod  składania 
życzeń walentynkowych od najzwyklejszej 
kartki  czy  miłosnego  sms-a  do  bukietu 
czerwonych róż albo wielkiej bombonierki 
w  kształcie  czerwonego  serca. 
Najważniejsze  to  być  w  tym  dniu  z 
ukochaną osobą ;-)
CIEKAWOSTKA  -  14  luty  to  również 
dzień  chorych  na  epilepsję,  którzy  mają 
tego samego patrona.     
                                                    Żaneta 

Pamiętaj! 

Wynik  egzaminu  z  przedmiotu 
dodatkowego  nie  ma  wpływu  na 
zdanie  egzaminu  maturalnego,  ale 
jest  umieszczany  na  świadectwie 
dojrzałości.

Do 7 lutego miałeś czas na zmiany w 
deklaracji przystąpienia do egzaminu 
maturalnego

Pokochaj
mnie!
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja Grecja 
Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy, a może umówmy się...

Uścisk na piątkę! Do zobaczenia na maturze!

Nie pal! Palenie zabija – przekonywała 
zaproszona na szkolną debatę 
przedstawicielka sanepidu – p. Renata 

Sięgnęły do portfela!

Przedstawiciele samorządu 
zachęcali do rzucenia palenia!
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