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NUMER 8 (98)
SOCHACZEW
15 kwietnia 2011 r.
CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIKHOROSKOP

Zawody Przyszłości 
Studniówka 2011!

Moda wiosna 
- lato!

Jak przygotować 
się do matury

Jaka to 

BARAN
 ( 21.03- 20.04)
Dla  Baranów  będzie  to  czas 
większej  bierności.  Barany 
powinny  skupić  się  na  sobie. 
Odpoczynek,  relaksacja, 
przyjemności,  to  jest  to  co 
potrzebne  będzie  Baranom  by 
zregenerowały  siły.  Przymuszanie 
się  do  jakiegokolwiek  wysiłku 
może przynieść negatywne  skutki. 
W finansach będzie lekki zastój.

BYK 
(21.04- 21.05)
Byki powinny zadbać o siebie 
bardziej  w  nowym  roku,  a 
szczególnie  o  wygląd 
zewnętrzny. Uważać należy na 
to co się mówi. Skoncentrować 
należy  uwagę  na  rzeczach 
najważniejszych.  Od  połowy 
roku  widoczna  znaczna 
poprawa finansowa.

BLIŹNIAKI 
( 21.05- 21.06)
Bliźnięta  uważajcie  jakie 
decyzje podejmujecie i w jaki 
sposób  postępujecie  w 
sprawach  sercowych.  Choć  z 
trudnością,  ale  pieniądze 
Bliźniaki  uzyskają.  Bliźnięta 
powinny  się częściej 
uśmiechać  i  skrywać  swoje 
niezadowolenie  wśród 
bliskich.

RAK 
(22.06- 22.07)
Raki będą cofać się w przeszłość 
do  spraw 
niedokończonychroku2010.  W 
finansach wiele Raków może być 
podatnych  na  manipulacje  nie 
należy wierzyć nikomu na słowo, 
gdy proponuje  świetny  interes.  . 
Trzeba  uważać  na  plotki  i 
różnego  rodzaju  rozgrywki  z 
ludźmi z otoczenia.

LEW 
(23.07- 22.08)
Lwy  będą  mieć  od  samego 
początku  roku  dobre 
samopoczucie  i  dopisujące 
poczucie humoru. Poprawią się 
relacje  miedzy  ludzkie.  W 
finansach  może  być  trochę 
gorzej  niż  zazwyczaj.  W 
miłości Lwy w związkach będą 
walczyć  o  partnera  gdy 
przyjdzie moment destabilizacji 
związku.

PANNA 
(23.08- 22.09)
Będą  czuły  nieuzasadniony 
smutek  i  ciężar  wewnętrzny.  W 
finansach  Panny  też  będą  mieć 
wątpliwości,  co  do  obranych 
kierunków.  W  miłości  wszystko 
może  się  powywracać  do  góry 
nogami. W rodzinie sprawy będą 
układać się coraz lepiej.
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Przybiega dzieciak na stację 
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę 
jakby przygasa.

Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt 
z wypracowaniem domowym i 
mówi:
- Same błędy! Znów 
niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem:
- Biedny tato...

REPERTUAR KINA
MAZOWSZE

12.IV
godz.9:00,11:00
JAN PAWEŁ II. 
SZUKAŁEM WAS
godz.16:00
PODRÓŻE 
GULIWERA
godz.18:00
JAN PAWEŁ II. 
SZUKAŁEM WAS
godz.20:00
OCZY JULII

13.IV
godz.16:00
PODRÓŻE 
GULIWERA
godz.18:00
JAN PAWEŁ II. 
SZUKAŁEM WAS
godz.20:00

HOROSKOP
WAGA (23.09- 23.10)
Wagi  powinny  nauczyć  trzymać 
się  raz  obranego  kierunku  i  nie 
wracać  myślami  do  przeszłości. 
Tym  samym  łatwiej  będzie 
realizować  życiowe  zadania.  W 
finansach  należy  ograniczyć 
wydatki  i  nie  podejmować 
żadnego  ryzyka.  Wagi  samotne 
będą mieć wybór miedzy wieloma 
potencjalnymi partnerami.

SKORPION 
( 24.10- 22.11)
W  finansach  doskonała 
koniunktura .Nie należy czekać aż 
ktoś  wykona  brudną  robotę  za 
siebie.  W  tym  czasie  nie  należy 
zbytnio  ufać  nikomu.  W miłości 
wiele  zależeć  będzie  od  kwestii 
finansowych  i  od  tego,  co  może 
Skorpion zaoferować.

STRZELEC 
(23.11- 21.12)
Strzelce  będą  mieć  dużo  siły  i 
energii.  Muszą na bieżąco spalać 
energię która dysponują. bierność, 
lenistwo  lub dłuższy odpoczynek 
mogą  spowodować  pogorszenie 
samopoczucia,  ociężałość  itp.W 
finansach wielu Strzelcom będzie 
się  wydawało  że  jest  stabilnie, 
lecz mogą  zetknąć  się  z  atakiem 
nieżyczliwych osób.

KOZIOROŻEC  (22.12- 
20.01)
Będzie to rok pokonywania lęków. 
Im  bardziej  Koziorożce  będą  się 
czegoś bały, tym silniejszego z tej 
strony  mogą  doświadczyć  ataku. 
W  finansach  otwierać  się  będą 
nowe  perspektywy  i  nowe 
możliwości.  W  miłości 
Koziorożce  doświadczą  wiele 
ciepłych  gestów.  Przestrzeń  w 
sercu  dla  wielu  Koziorożców 
wypełni  się  miłością  do  drugiej 
osoby.  Los  wymagać  będzie  od 
Koziorożców większego  zaufania 
do samego siebie.

WODNIK 
(21.01- 20.02)
Wodniki  będą  przepełnione 
euforią i  zadowoleniem.  Możliwe 
że wiele Wodników będą w stanie 
zakochania  czy  upojenia  czymś 
ekscytującym.  Nie  będą  słuchać 
dobrych rad.

RYBY 
(21.02- 20.03)
W finansach będą musiały 
walczyć o wszystko i będą 
musiały się upominać o swoje. W 
sytuacjach trudnych można będzie 
na rodzinie polegać.

14.IV
KINO NIECZYNNE

15.IV
godz.9:00,11:00,16:00,
18:00
JAN PAWEŁ II. 
SZUKAŁEM WAS

Słownik mniej oficjalny

Wagary-urlop, spacer, zajęcia w 
terenie, delegacja
Papieros- fajka, szlug, pet, blancik, 
kiep
Zapalić- zajarać, dotlenić się, 
nakarmić raka
Szkoła- ciupa, buda, syf, cmentarz, 
więzienia
Uczniowie - misie, słoneczka
Pasemka na włosach- musztarda
Dziennik - wyrocznia
Matura - pogrzeb
Kartkówka - odstrzał
Sprawdzian - nominacje
Sala gimnastyczna - sala tortur
WC- jezioro osobliwości
Klasa- dziupla
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

• Administratorzy sieci 
komputerowych

• Biotechnolog

• Specjaliści klonowania

• Ekspert, doradca ekologiczny

• Inspektor ochrony środowiska

• Inżynierowie i robotnicy 
oczyszczalni ścieków

• Bioinżynier genetyczny

• Technolog zasobów morza

W jakich branżach występują nowe miejsca 
pracy?,  W jakim kierunku się kształcić aby 
znaleźć  dobrą  pracę?,   Jaką  wybrać 
uczelnię  aby  być  pewnym  otrzymania 
pracy?  –  to  najczęściej  zadawane  pytania 
przez  osoby  poszukujące  pracy.  Według 
prognozy  wydanej  przez  ekspertów  z 
Międzynarodowego  Zespołu  do 
Prognozowania  Popytu,  najwięcej  miejsc 
pracy powstanie w takich dziedzinach jak:

• Informatyka, telekomunikacja, 
Internet i technologie informacyjne.

• ochrona środowiska

• biotechnologia

• Eksploatacja morza i dna morskiego

• Obsługa procesów integracji 
regionalnej

• Nowoczesne operacje finansowe, 
elektrotechniczna bankowość, handel 
elektroniczny

• Ochrona zdrowia

• Edukacja

Wynika z tego, że pracownicy będą potrzebni 
w następujących zawodach:

• Specjaliści i eksperci Internetu

• Analitycy i inżynierowie tworzący 
oprogramowania

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

18 kwietnia klasa  III b LO oraz klasa 
II a LO wybierają się na wycieczkę do 
telewizji.  Główną  atrakcją  będzie 
udział  w  nagraniu  teleturnieju 
muzycznego  „Jaka  To  Melodia?”. 
Wystąpimy  tam  jako  publiczność. 
Agencja  BOJAR  poszukuje  osób, 
które będą bawiły się  jako widownia. 
Śmieszne  jest  to,  że  mają  specjalne 
wymagania.  Należy  unikać  ubrań  w 
kolorach:  czarnym,  białym  i 
granatowym,  a  zakładać  ubrania  w 
czystych,  jaskrawych  kolorach, 
najlepiej  jednobarwnych  (bez 
drobnych  wzorów  i  kratek)  lub  z 
dużymi  dobrze widocznymi  z  daleka 
elementami.  Dziewczyny  powinny 
mieć  odsłonięte  nogi.  To  znaczy- 
dziewczyny  spódnice  wracają  do 
łask!  Obowiązkowo  spódnica  lub 
sukienka. Spodnie,  nawet  jasne,  nie 
spełniają  oczekiwań  Producentów  i 

upoważniają  przedstawiciela 
Agencji do odmowy wpuszczenia na 
plan.  Na  nagraniach  programu 
"Jaka  To  Melodia?" obowiązują 
ubrania młodzieżowe i  
klubowe,  z  dużym  dodatkiem 
biżuterii, elementów błyszczących i 
świecących.  Wykorzystaj  to- 
szalej.  Należy  unikać  swetrów, 
dresów  i  bluz  sportowych  oraz 
ubrań  z  napisami  reklamowymi, 
bądź znakami  firmowymi.   
Nagranie będzie trwało od godziny 
11:00  do  21:15.  Już  niebawem 
będziecie  mogli  zobaczyć  nas  na 
kanale  telewizyjnym  TVP1  o 
godzinie  17:55  (plusem jest  to,  że 
będą  pokazywani  aż  w  6 
odcinkach). 

Oglądaj  uczniów 
„Osiemdziesiątki” 
w  programie  „Jaka  to 
melodia?”

Renata kl. III BLO

Jaka to 
melodia? ?!

MISIO ZBYSIO
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W 2012 roku ulegnie  zmianie  format 
egzaminu  maturalnego  z  języka 
obcego.  Odnośnie  części  ustnej 
egzaminu nie tylko zniknie podział na 
poziom podstawowy i rozszerzony, ale 
ulegną  także  zmianie  obowiązujące 
typy zadań.
Do  tej  pory  zdający  dysponowali 
czasem  na  przygotowanie  swoich 
wypowiedzi.  Czas  ten  w  przypadku 
matury  na  poziomie  podstawowym 
wynosił 5 minut, a matury na poziomie 
rozszerzonym  15  minut.  Począwszy 
od  2012  roku,  maturzyści  nie  będą 
mieli  czasu  na  przygotowanie 
odpowiedzi. Nowa matura będzie więc 
pod  tym  względem  trudniejszym 
egzaminem,  chociaż  gramatyka,  a 
dokładniej  zakres  obowiązujących 
zagadnień  gramatycznych,  pozostaje 
bez  zmian.  Część  ustna  obejmować 
będzie tak zwaną rozmowę wstępną. 
Rozmowa ta – podczas której zdający 
odpowiadać będzie na serię kilunastu 
pytań  –  trwać  będzie  około  dwóch 
minut.  Tematyka  pytań  odpowiadać 
będzie  tematyce  katalogów 
maturalnych, co w praktyce oznacza, 
że  mogą  one  dotyczyć  każdej 
dziedziny.
Kolejne  zadanie  maturalne  to 
rozmowa  zawierająca  elementy 
typowe  dla  negocjowania  oraz 
udzielania  i  uzyskiwania  informacji. 
Rozmowa trwać będzie około 3 minut. 
Po  niej  zdający  przejdzie  do  opisu 
ilustracji.  W  odróżnieniu  jednak  od 
matury  z  języka  angielskiego  z  lat 
poprzednich,  po  zakończeniu  opisu 
trzeba będzie odpowiedzieć na trzy, a 

nie  dwa  pytania.  Odpowiedź  na 
trzecie pytanie będzie miała charakter 
relacjonowania  wydarzenia 
przeszłego. Ta część egzaminu trwać 
będzie  około  4  minut.  Ostatnie 
zadanie maturalne sprawdzać będzie 
umiejętność  prezentowania  opinii  i 
właściwego  argumentowania  w 
oparciu  o  materiał  stymulacyjny  w 
formie  dwóch  –  trzech  ilustracji.  Po 
zakończeniu  prezentacji  swojego 
stanowiska,  zdający  będzie  musiał 
odpowiedzieć  na  dwa  pytania 
nawiązujące do tematu ilustracji. Czas 
przeznaczony  na  realizację  tego 
zadania  to  około  5  minut.  Cały 
egzamin  ustny  trwać  więc  będzie 
około 15 minut.

Edyta Kamińska III BLO

3 grudnia 2010r. Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę 
w  sprawie  ustanowienia  roku  2011  Rokiem  Marii 
Skłodowskiej-  Curie.  W  setną  rocznicę  przyznania 
Marii  Skłodowskiej-  Curie  Nagrody  Nobla  w 
dziedzinie  chemii  za  odkrycie  nowych  pierwiastków 
polonu  i  radu,  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej 
postanawia  oddać  hołd  jednemu z  najwybitniejszych 
naukowców  naszych  czasów.  Maria  Skłodowska-
Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. 
Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje 
patriotyczne.  Była  osobą  wszechstronnie  uzdolnioną: 
znała  pięć  języków,  interesowała  się  socjologią, 
psychologią  oraz naukami  ścisłymi.  Pod koniec  lat 
osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla 
dzieci  wiejskich,   uczyła  języka  polskiego,  historii, 
algebry.  Podczas  I  Wojny  Światowej  organizowała 
ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, 
gdzie  szkoliła  personel  medyczny  jak  wykonywać 
prześwietlenia. 
Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w 
dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii. 
W  naszej  szkole  odbyła  się  wystawa  oraz  wiele 
konkursów poświęconych  Marii  Skłodowskiej  Curie. 
Mogliśmy  wziąć  udział  w  konkursie  wiedzy  o 
promieniotwórczości,  życiu  i  dokonaniach  Marii 
Skłodowskiej   -  Curie.  Największą  ilość  punktów 
otrzymali:
Mateusz Barcik klasa I blo
Mateusz Adamiak klasa II blo
Ada Laśkiewicz klasa II blo
Również odbył się konkurs na plakat dotyczący Roku 
Marii Skłodowskiej- Curie, w którym pierwsze miejsce 
zajęli:
Za plakat:
- Patryk Pączek kl. I alo
- Maciej Basior kl. I alo
- Aleksandra Janicka kl. I alo
Za portret:
- Milena Winnicka kl, IV dt
Odbyła się również sesja popularnonaukowa dotycząca 
życia  i  dokonań  Marii  Skłodowskiej  -  Curie. 
Prezentację  multimedialną  zaprezentowali  nam 
uczniowie  klasy  I  BLO  pod  kierownictwem:  Romy 
Kani, Krystyny Mahunik oraz Anny Oliwy.

 
STUDNIÓWKA 

2011!!

12  lutego  w  Zajeździe  Dukat  odbyła  się 
studniówka.  Po  długich,  pełnych  napięcia 
przygotowań  w  końcu  odbył  się 
niezapomniany dla każdego z nas wieczór. 
Polonez  prowadzony  był  przez  Panią 
Profesor  Pakulską  i  mimo  dezorganizacji 
maturzystów udał się profesjonalnie. Jak co 
roku  wprowadzeni  zostali  również 
nauczycieli  którzy  zaprezentowali  się  w 
walcu.  Bawiliśmy  się  w  towarzystwie 
zespołu INES. Tradycją w naszej szkole jest 
część  artystyczna.  W  tym  roku  została 
bardzo  urozmaicona-  od  chłopców,  którzy 
swym kankanem podbili serca publiki oraz 
LOVE  STORY  poprzez  Familiadę 
zorganizowaną  przez  dziewczyny. 
Studniówka skończyła się o godzinie 6 rano. 
Według  uczniów  było  bardzo  fajnie. 
Uważali, że zespół dawał czadu ze znanymi 
i lubianymi hitami, a parkiet od początku do 
końca  był  zatłoczony.  Dziękujemy 
wszystkim  maturzystom  za  wspaniały 
klimat i niezapomniany wieczór i cóż…
POWODZENIA NA 
EGZAMINACH!!! 
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Matura zbliża się wielkimi krokami! Co 

z  powtórzeniem  materiału? 
Przypomniałeś  sobie  już  ciągi  i 
funkcje kwadratowe? Powtórzyłeś 
wszystkie epoki literackie? A co z 
angielskim  -  mowa  zależna  i 
następstwo czasów? Spiesz się, nie 
marnuj  czasu,  kuj,  kuj,  kuj...  
Pewnie  od  dłuższego  czasu  wiele 
osób ci  to  powtarza.  Nauczyciele, 
rodzice... A może nie ma się czym 
aż tak przejmować? Może, zamiast 
drżeć ze strachu, warto zastanowić 
się  nad tym,  co  zrobić,  żeby czas 
na  naukę  wykorzystać  najlepiej, 
żeby wykrzesać ze swojego mózgu 
tyle, ile się da? 

Tego,  niestety  w  większości  szkół  nie 
uczą.  Warto  pamiętać  o  kilku 
zasadach,  żeby  nie  utrudniać  sobie 
życia  i  nie  tracić  czasu,  a  naukę 
uczynić bardziej efektywną. Uczenie 
się od rana do wieczora,  zarywanie 
nocy  -  może  to  i  uspokaja,  daje 
poczucie,  że się  człowiek natrudził, 
ale  jest  bardzo  nieefektywne.  Jeśli 
jesteś  niewyspany  -  twój  mózg 
działa  wolniej,  trudniej  przyswaja, 
gorzej się koncentruje. Mocna kawa 
czy  inne  dopalacze  tylko  pozornie 
pomagają,  w  rzeczywistości  dają 
tylko złudzenie lepszej koncentracji i 
wysokich obrotów. Zanim weźmiesz 
się  do  większej  partii  materiału  - 
podziel go na mniejsze części. Jeśli 
wiesz, ile materiału masz powtórzyć 
w  ciągu  dnia  czy  tygodnia,  uczysz 
się  spokojniej.  Zostaw ostatnie trzy 
dni  na  powtórki  najważniejszych 
rzeczy.  Zanim  zaczniesz  poważną 
naukę,  spróbuj  przez  kilka  minut 
pomyśleć  nad  czymś  innym. 
Porozwiązuj  proste  łamigłówki, 
uruchom  wyobraźnię,  potrenuj 
twórcze myślenie. Przykład? Weź do 
ręki  jakiś  przedmiot  ze  swojego 
biurka (ołówek, linijkę, kalkulator...) 
i  zastanów się,  do  czego  -  poza 
zastosowaniami  oczywistymi  - 
można  go  użyć.  Czy ołówek  może 
służyć  do...  rozpalenia  ogniska? 
Psychologowie  twierdzą,  że 
najlepsza  jest  średnia.  Jeśli 
motywacja  jest  zbyt  słaba  - 
wiadomo,  nie  zmobilizujesz  się  do 
nauki. Pomyśl  -  to jednak ma sens. 

Totalny  mix  barw  i  ostre  odcienie 
wszystkich kolorów świata to must-have. 
Koniec  z  wyblakłymi  odcieniami  i 
delikatnymi  pastelami.  Kolor  ma 
krzyczeć.  W  dodatku  dozwolone  są 
wszelkie  możliwe  kombinacje,  najlepiej 
łączone  za  pomocą  geometrycznych 
wzorów.

W  tym  roku  rządzić  będą  już  nie  tylko 
rurki. Kreatorzy mody przywracają szerokie 
spodnie.  Na  razie  modne  będą  tylko 
eleganckie w odcieniach khaki i ziemistych.

Powraca  moda  lat  70.  na  zwiewne,  zamaszyste 
suknie  -  cieniowane  lub  malowane  w  wielkie 
wzory.  Długość  do  samej  ziemi.  W  wypadku 
bluzek  maksymalna  szerokość.  Inspiruj  się 
scenicznym stylem Anny Jantar!

Znowu  będą  modne  paski,  ale  nie  tylko 
poprzeczne  marynarskie.  W  tym  sezonie 
sięgamy  po  paskowane  ciuchy  uszyte  w 
alternatywny sposób. Na przykład z paskami na 
skos,  pod  kątem  lub  na  przykład 
rozszerzającymi  się  ku  dołowi.  Kolor?  Biało-
dowolny.
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Pierwsze kroki w sejmie

W  czwartek  7  kwietnia  naszą  szkołę 
odwiedził  sochaczewski  zespół  L’ombelico 
del Mondo. Mogliśmy podziwiać ich występ 
podczas dużej przerwy.
  L’ombelico del Mondo, czyli Pępek Świata 
istnieje  od  2004  roku  i  liczy  kilkadziesiąt 
osób.  Ma  za  sobą  liczne  występy  w 
większości dużych miast Polski oraz liczne 
festiwale, parady, imprezy i inne. Grupa nie 
trzyma się ściśle żadnej muzycznej tradycji, 
a ich granie określa się jako przejawy samby 
i rytmów Zachodniej Afryki.
 Występ  zespołu wzbudził  zainteresowanie 
uczniów  naszej  szkoły.  Po  usłyszeniu 
głośnego, wesołego grania większość z nich 
przyszła z ciekawości,  by zobaczyć,  co się 
dzieje,  a  po  kilku  minutach  słuchania 
publiczność  zaczęła  kołysać  się  w  rytm 
charakterystycznych  dźwięków.  Po  chwili 
frekwencja  uczniów-publiczności  znacznie 
wzrosła.  Zauważyłam,  że  występ  zespołu 
również spodobał się naszym nauczycielom. 
Mnie  jak  i  moim  przyjaciółkom  także 
bardzo  podobał  się  występ  muzyków  z 
L’ombelico  del  Mondo.  Grupa 
zapowiedziała  również,  że  przyjmie  do 
zespołu chętnych  do nauki  gry  w zespole. 
Uważam,  że  fajnie,  by  było,  aby  zespół 
odwiedzał naszą szkołę częściej. 

  
Maqda 3bl 

Skacze zajączek po lesie
I życzenia Tobie niesie

Przez pisanki przeskakuje
ALLELUJA wykrzykuje

Po czym znika w długich 
susach

Cały mokry od dyngusa

REDAKCJA

Było 
głośno!!

Bycie  grzeczną  dziewczynką  znów będzie  w 
modzie.  Renesans  przeżywają  wszelkie 
kołnierzyki,  ale  tylko  pod  warunkiem,  że  są 
zapięte na ostatni guzik. W dobrym tonie jest 
też  by  wyróżniały  się  od  reszty  bluzki, 
najlepiej innym, kontrastującym kolorem.

↓↓↓

A CO Z FRYZURAMI
i makijażem??

Afro fryzura to hit wśród fryzur na 
wiosnę/lato 2011.

Trendy  w  makijażu  na  wiosnę  i  lato 
2011  to  przede  wszystkim kolor!  Widać 
go  w  mocnych  ustach,  energetycznych 
cieniach na powiekach.  Cera jest świeża, 
młodzieńcza,  promienieje  blaskiem,  ale 
pozostaje naturalna.

Buty  na 
drewnianej 
podstawie  to 
niezaprzeczalni
e  hit  sezonu. 
Nieważne  czy 
będą  to 
drewniane 
obcasy,  czy 
koturn. 
Idealnie  nadają 
się  na  ciepłe, 
letnie dni. A co 
najważniejsze..
..są  bardzo 
wygodne.

Już  pisałam  o 
eksplozji 
kolorów  w  tym 
sezonie .  Hasło 
przewodnie  to 
brak  umiaru  i 
zahamowań.

W sezonie wiosna - 
lato  2011 
projektanci  chyba 
przede  wszystkim 
myśleli o komforcie 
swoich  klientek. 
Oto  kolejne  nie 
tylko  modne,  ale  i 
wygodne  buty.  Do 
gry wkracza koturn. 
Obowiązkowo 
bardzo wysoka.

Jeśli nie jesteś fanką 
cienkich,  wysokich 
szpilek  mamy  coś 
dla  ciebie.  Wygoda 
to drugie imię butów 
na  tzw.  słupkowym 
obcasie. Są nie tylko 
bardzo  solidne,  ale 
przede  wszystkim 
niesamowicie 
modne.

http://www.stylistka.pl/eksplozja-kolorow-wiosna-lato-2011/
http://www.stylistka.pl/eksplozja-kolorow-wiosna-lato-2011/
http://www.stylistka.pl/eksplozja-kolorow-wiosna-lato-2011/
http://www.zyczenia.biz.pl/
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W  czterech punktach opiszę Wam jak 
należy być pomalowaną do szkoły.
1.Umiar 
Nie powinnaś przesadzać z makijażem 
i intensywnością kolorów.
Postaw  na  kolory  pastelowe  i 
stonowane  kolory. Podkreśl  delikatnie 
swoją urodę. 
Na  ekstrawagancję  będzie  czas  po 
szkole,  na  imprezie,  podczas  spotkań 
ze znajomymi.
2. Cera
Podstawowa  sprawa  to  gładka 
cera. Unikaj zbyt ciemnych podkładów. 
Dobierz  kolor  idealny  do  Twojej 
karnacji.  Jeśli  nie  masz  większych 
niedoskonałości  skóry  –  postaw  na 
minimalizm i niewielką ilość podkładu, 
który tylko ujednolici skórę.
Jeśli  masz  tendencję  do  świecenia  się 
skóry  –  wybierz  delikatny  puder 
matujący  –  w tym samym kolorze  co 
podkład,  bądź  transparentny,  który 
dostosuje się do odcienia skóry.

Aby  cera  wyglądało  jeszcze  bardziej 
świeżo,  dodaj  odrobinę  różu  na  kości 
policzkowe. Jednak jeśli masz tendencje 
do  zaczerwienienia  wybierz  odcienie 
brzoskwiniowe.

3.Oczy

Zastosuj  jasny,  naturalny cień  na całą 
górną  powiekę.  Koniecznie  wytuszuj 
rzęsy!  Na górze  i  na  dole  – 

podkreślenie  ich  na  dole  optycznie 
powiększy oko.

Jeśli  masz  małe  oczy,  świetnie 
sprawdzi się biała, bądź cielista kredka 
w wewnętrznej części powieki.

4.Usta

Najlepszym  przyjacielem  nastolatki 
jest  błyszczyk. Tutaj  też  sprawdzi  się 
najlepiej.

Czerwoną  szminkę  zarezerwuj  sobie 
na  wieczorowe  eskapady  z 
przyjaciółmi.

Błyszczyki  w  naturalnych  kolorach 
świetnie  rozświetlą  cała twarz,  i 
sprawią  że  będzie  ona  wyglądała 

10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 
czasu 
środkowoeuropejskiego 
byliśmy  świadkami 
Katastrofy  polskiego 
samolotu  wojskowego  w 
Smoleńsku. Zginęło w niej 96 
osób:  prezydent  RP  Lech 
Kaczyński z  małżonką, 
ostatni  prezydent  RP  na 
uchodźstwie  Ryszard 
Kaczorowski, 
wicemarszałkowie  Sejmu i 
Senatu,  grupa 
parlamentarzystów,  dowódcy 
wszystkich  rodzajów  Sił 
Zbrojnych  RP,  pracownicy 
Kancelarii  Prezydenta, 
duchowni,  przedstawiciele 
ministerstw,  instytucji 
państwowych,  organizacji 
kombatanckich i społecznych 
oraz  osoby  towarzyszące, 
stanowiący  delegację  polską 
na  uroczystości  związane  z 
obchodami  70.  rocznicy 
zbrodni  katyńskiej,  a  także 
załoga  samolotu.  Po 
ukazaniu  się  pierwszych 
wiadomości  o  katastrofie 
przed  Pałacem 
Prezydenckim w Warszawie 
zgromadziły  się  tłumy ludzi. 
Składano  kwiaty  i  wieńce, 
palono znicze, opuszczono do 
połowy  flagę  przed  pałacem 
prezydenckim,  odmawiano 
modlitwy;  o  godz.  18:00  w 
wielu miastach rozpoczęły się 

msze w intencji ofiar katastrofy. 
W  dniach  10–18  kwietnia  w 
Polsce  obowiązywała  żałoba 
narodowa;  w  jej  czasie  w 
przeszło  60  polskich  miastach 
odbyły  się  marsze  pamięci  w 
hołdzie  ofiarom  katastrofy, 
niekiedy  wiążące  się  z 
obchodami 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej. W pogrzebie  Lecha 
Kaczyńskiego i  jego  małżonki 
Marii,  który  odbył  się  18 
kwietnia  w  Krakowie, 
uczestniczyło  przeszło  150  tys. 
osób;  uroczystość  oglądało  w 
telewizji  ponad  13  milionów 

http://www.moda.na14.pl/joomla1/index.php?option=com_content&view=article&id=882:makijaz-dla-nastolatek-jak-umalowac-sie-do-szkoly-&catid=48:szkoa-makijau&Itemid=70
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBa%C5%82oba_narodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBa%C5%82oba_narodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%82oga_polskiego_samolotu_Tu-154M_nr_boczny_101
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezydenta_RP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kaczorowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kaczorowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kaczy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%C5%9Brodkowoeuropejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%C5%9Brodkowoeuropejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/2010
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_kwietnia
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja 
Grecja Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy, a może 
umówmy się...

Co z t  r k ?ą ę ą

Do zobaczenia na maturze!

Gorące oczekiwanie na rozpoczęcie studniówki…

Elegancki polonez w wykonaniu MATURZYSTÓW!

UPS…. AŁĆ!

mm… Love Story

Chłopaki z III BLO dają czadu 
z nauczycielami!

Nauczyciele też 
się bawią

Dance baby! Dance…!

Chłopaki s  aha…gor ce!ą ą

Wszyscy razem w jednym tempie


	Studniówka 2011!
	NUMER 8 (98)
	Matura zbliża się wielkimi krokami! Co z powtórzeniem materiału? Przypomniałeś sobie już ciągi i funkcje kwadratowe? Powtórzyłeś wszystkie epoki literackie? A co z angielskim - mowa zależna i następstwo czasów? Spiesz się, nie marnuj czasu, kuj, kuj, kuj... 
Pewnie od dłuższego czasu wiele osób ci to powtarza. Nauczyciele, rodzice... A może nie ma się czym aż tak przejmować? Może, zamiast drżeć ze strachu, warto zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby czas na naukę wykorzystać najlepiej, żeby wykrzesać ze swojego mózgu tyle, ile się da? 
	Tego, niestety w większości szkół nie uczą. Warto pamiętać o kilku zasadach, żeby nie utrudniać sobie życia i nie tracić czasu, a naukę uczynić bardziej efektywną. Uczenie się od rana do wieczora, zarywanie nocy - może to i uspokaja, daje poczucie, że się człowiek natrudził, ale jest bardzo nieefektywne. Jeśli jesteś niewyspany - twój mózg działa wolniej, trudniej przyswaja, gorzej się koncentruje. Mocna kawa czy inne dopalacze tylko pozornie pomagają, w rzeczywistości dają tylko złudzenie lepszej koncentracji i wysokich obrotów. Zanim weźmiesz się do większej partii materiału - podziel go na mniejsze części. Jeśli wiesz, ile materiału masz powtórzyć w ciągu dnia czy tygodnia, uczysz się spokojniej. Zostaw ostatnie trzy dni na powtórki najważniejszych rzeczy. Zanim zaczniesz poważną naukę, spróbuj przez kilka minut pomyśleć nad czymś innym. Porozwiązuj proste łamigłówki, uruchom wyobraźnię, potrenuj twórcze myślenie. Przykład? Weź do ręki jakiś przedmiot ze swojego biurka (ołówek, linijkę, kalkulator...) i zastanów się, do czego - poza zastosowaniami oczywistymi - można go użyć. Czy ołówek może służyć do... rozpalenia ogniska? Psychologowie twierdzą, że najlepsza jest średnia. Jeśli motywacja jest zbyt słaba - wiadomo, nie zmobilizujesz się do nauki. Pomyśl - to jednak ma sens. Jak mawiał jeden z moich nauczycieli - matura do niczego w życiu nie jest potrzebna, ale brak matury - bardzo w życiu przeszkadza. Na koniec - bardzo ważne. 
	Żadnej nauki ostatniego dnia przed maturą! Odpocznij. Pójdź do kina. Pojedź na wycieczkę rowerową. Pomaluj płot. Daj swojemu spracowanemu mózgowi szansę na spokojne poukładanie tego wszystkiego, co przez ostatni czas w niego wtłaczałeś. I myśl pozytywnie - jesteś przygotowany, za tobą ciężka praca, na pewno obie poradzisz. Wyśpij się dobrze, a potem wkładaj strój i ruszaj na maturę.
	 Powodzenia! 
	10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego byliśmy świadkami  Katastrofy polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Po ukazaniu się pierwszych wiadomości o katastrofie przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, opuszczono do połowy flagę przed pałacem prezydenckim, odmawiano modlitwy; o godz. 18:00 w wielu miastach rozpoczęły się msze w intencji ofiar katastrofy. W dniach 10–18 kwietnia w Polsce obowiązywała żałoba narodowa; w jej czasie w przeszło 60 polskich miastach odbyły się marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy, niekiedy wiążące się z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyło przeszło 150 tys. osób; uroczystość oglądało w telewizji ponad 13 milionów widzów. W wyniku katastrofy powstały nowe organizacje i inicjatywy społeczne. W rocznicę katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim zgromadziły się ponownie  tysiące ludzi. Oprócz zniczy i kwiatów, przed Pałac przyniesiono też makietę prezydenckiego Tu-154. 
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