
 

 

ROK SZKOLNY CZAS ZAKOŃCZYĆ! 

Witajcie! 
To już ostatni numer Ci-

chacza2 w tym roku szkol-

nym. Wraz z odejściem 

starego nadchodzi nowe. 

Jeśli nasze plany będą 

możliwe do zrealizowania, 

już od września Cichacz2 

zmieni się nie do pozna-

nia! 

Jak będzie wyglądał i co 

będziecie mogli w nim 

znaleźć, a razie pozostaje 

tajemnicą, ale możemy 

obiecać, że takiego Cicha-

cza2 się nie spodziewacie. 

W numerze wakacyjnym 

przeczytacie artykuły z 

różnych dziedzin, jak i 

luźne teksty na spokojne 

wieczory. 

Życzymy, aby ten waka-

cyjny czas  był dla Was 

wytchnieniem od obowiąz-

ków, nie zapominajcie o 

podstawowych konwenan-

sach. 

 Redakcja 
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WAŻNE TEMATY: 

 Zakończenie roku 

 Konkurs dzienni-
karski 

 Wakacje 

 Miłość nie umiera 
nigdy 

 Witajcie w horrorze 

 Nadeszły ciepłe dni 

 Szkolne gadżety 

 Językowe potknięcia 

 Savoir-vivre 

 „ Kiedy zegar wybi-
je dziesiątą” 

W TYM NUMERZE: 

WAKACJE 2 

O HORRORZE 3 

GADŻETY 4 

LAPSUS 5 

KONKURS 5 

LEKTURA 6 

ETYKIETA 7 

Pierwsza klasa Technikum, czyli logistycy cieszą się 

z zakończenia szkoły! 



Nadszedł czerwiec . Mie-

siąc, na który wszyscy ucz-

niowie czekali bardzo dłu-

go .Nie dosyć że jest to czas 

kiedy słońce ogrzewa nas 

swoimi promieniami to tak-

że wtedy zaczynają się wa-

kacje . W tym roku zaczyna-

ją się one bardzo późno, 

ponieważ dopiero 28 czerw-

ca. Wszyscy wytrwale bę-

dziemy wyczekiwać tego 

wspaniałego dnia. W czerw-

cu każdy z nas myśli już 

tylko o tym, co będzie robił 

w wakacje, ale najpierw 

trzeba poprawić wszystkie 

oceny w szkole co momen-

tami jest strasznie trudne. 

Jednak kiedy już to nam się 

uda i nadejdzie ten upra-

gniony dzień, jesteśmy wte-

dy najszczęśliwszymi osoba-

mi na ziemi . Wakacje to 

czas wszelkiej beztroski . To 

dwa miesiące podczas któ-

rych odpoczywamy od bar-

dzo męczącej nas szkoły. 

Nie musimy kłaść się wcze-

śniej spać, całe dnie może-

my spędzać na świeżym 

powietrzu . Więcej uwagi 

także poświęcamy swoim 

znajomym. Mamy wreszcie 

czas żeby się wyszaleć co w 

roku szkolnym jest niemoż-

liwe , bo wiadomo że ogra-

nicza nas nauka. Więcej 

czasu mamy dla swoich ro-

dzin, wyjeżdżamy z nimi w 

różne miejsca żeby dobrze 

się bawić i zapomnieć o 

codziennych problemach. 

Także teraz poświęćmy się 

jeszcze trochę dla szkoły , a 

potem korzystajmy z waka-

cji najbardziej jak to tylko 

możliwe. 

 

  Patrycja 

 

Wakacje 

Miłość nigdy nie umiera!  

snęła czyjegoś ciała znała 

już jego całą przeszłość. 

Przez te niezwykłe umiejęt-

ności jakie posiadała za-

mknęła się w sobie, zaczęła 

nosić workowate ubrania, by 

nie słyszeć myśli innych 

słuchała muzyki, której nie 

lubiła. Ever Bloom postrze-

gano jako dziwaczkę. 

Wszystko zmienia się, gdy 

do ich klasy przychodzi no-

wy kolega Damen. Był bar-

dzo przystojny i na dodatek 

tylko on potrafił uciszyć 

myśli Ever, gdy mówił 

wszystkie głosy milkły. Na 

to wszystko dziewczyna nie 

widziała ani jego aury, ani 

nie mogła odczytać jego 

myśli. Ta nutka tajemniczo-

ści, która wkradła się w jej 

życie odmieniła jej dotych-

czasowy byt o sto osiem-

dziesiąt stopni.  Daman i 

Ever zakochują się w sobie. 

Dziewczyna jest bardzo 

szczęśliwa dopóki nie od-

krywa że wybranek jej ser-

ca, jak się okazuję jest nie-

śmiertelny. Popada w alko-

holizm. Do czasu, kiedy 

dowiaduję się, że i ona jest 

nieśmiertelna. Jak skończyła 

się ta fascynująca opowieść 

przeczytajcie sami.  

        Polecam tę książkę 

ponieważ jest ona typowo 

młodzieżową literaturą XXI 

wieku, która zainteresuję 

każdego, kto po nią sięgnie. 

Czytając tą powieść nie je-

steśmy już biernymi czytel-

nikami, czujemy się jakby-

śmy tam byli i przeżywamy 

wspólnie z Ever jej proble-

my i przygody, jakie napoty-

kają ją w tej książce. Ta 

książka udowadnia, że trze-

ba być cierpliwym, bo gdy 

będziemy łatwomyślni  mo-

że nas ominąć coś pięknego.  

 

Martyna 

       Ever to książka otwiera-

jąca cykl „Nieśmiertelni”. 

Jest to powieść o nieśmier-

telnej miłości, która pokona 

wszystkie przeszkody. Po-

siada również elementy 

świata fantastycznego, inne-

go wymiaru, moce itp. To 

wszystko wpływa na specy-

ficzny klimat opowieści 

dzięki któremu książka ta 

jest tak bardzo wyjątkowa. 

Niezwykła historia przedsta-

wiona w tej opowieści trzy-

ma w napięciu i zaskakuje w 

najmniej oczekiwanym mo-

mencie, co sprawia że nie 

możesz oderwać się od niej. 

                    „ Ever. Miłość 

nigdy nie umiera” opowiada 

o dziewczynie, która przeży-

ła wypadek samochodowy w 

którym straciła rodzinę. Ona 

natomiast została obdarowa-

na nieziemskimi mocami : 

czytała w myślach, widziała 

ludzką aurę, gdy lekko mu-

TA KSIĄŻKA 

UDOWADNIA, ŻE 

TRZEBA BYĆ 

CIERPLIWYM, 

PONIEWAŻ GDY 

BĘDZIEMY 

„ŁATWOMYŚLNI

” MOŻE NAS 

OMINĄĆ COŚ 

PIĘKNEGO 
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Anime, które pokusiłam 

się obejrzeć w ostatnim 

czasie, z początku wywoła-

ło u mnie mieszane uczu-

cia, toteż nie mogłam pojąć 

mnóstwa pozytywnych 

recenzji, zarówno w Inter-

necie oraz opinii znajo-

mych, odnośnie tego tytu-

łu.  

Na wstępie zaznaczę, iż ze 

względu na liczne brutalne 

sceny, nie jest to odpowied-

nie anime dla osób wrażli-

wych.  

Co widzimy w pierwszym 

odcinku? Chłopaka imie-

niem Keichi, który po prze-

prowadzce do malutkiej 

mieściny, o nazwie Hinami-

zawa, zaprzyjaźnia się z 

grupką tamtejszych dziew-

czyn.  Romans trzeciej kate-

gorii? Hmm niekoniecznie, 

bowiem owa mieścina owia-

na jest mroczną tajemnicą, 

którą nie sposób jest pojąć. 

Każdy odcinek, przybliża 

nas do odkrycia powodów 

przedstawionych tam zda-

rzeń oraz wyjaśnienia całego 

sensu, nie szczędząc przy 

tym stawiana przed widzem 

nowych zagadek.  Anime, 

składa się z kilku kilkuod-

cinkowych rozdziałów, któ-

re przedstawiają tę samą 

historię pod innym kątem, 

zawierającą nowe fakty. 

Strukturą nazwać można, 

sielankowy klimat, który po 

chwili przekształca się w 

krwawą jatkę.  

Higurashi, nie powala, jeśli 

chodzi o kwestię grafiki. 

Wszystkie postacie momen-

tami wyglądają niemalże tak 

samo, nie licząc koloru wło-

sów, oczu czy ubioru. Nieco 

lepiej prezentuje się muzy-

ka, która naprawdę potrafi 

budować napięcie i rozbu-

dzać w odbiorcy iście psy-

chodeliczny nastój, jakże 

600 osób - aż trudno sobie 

wyobrazić - a właśnie tylu 

uczniów naszej szkoły roz-

poczęło dzisiaj wakacje, 

pamiętajmy, że wcześniej 

zakończyli edukację matu-

rzyści i uczniowie trzecich 

klas szkoły zawodowej. 

"Osiemdziesiątka" to potę-

ga! 

Na razie koniec z nauką, z 

porannym wstawaniem, od-

pytywaniem i klasówkami. 

Witajcie w horrorze Higurashi no Naku Koro ni  

Nareszcie wakacje! 

Nadeszły ciepłe dni 
szkoły, nie wspominając już 

o jakiejkolwiek nauce. Pod-

czas tej pory roku wszystko 

budzi się do życia a także 

my, młodzi ludzie mamy 

coraz więcej energii. Kiedy 

za oknem taka piękna pogo-

da, aż chce się żyć! W szko-

le przerwy spędza się w par-

ku, bo nie ma to jak dotle-

nienie naszych mózgów 

chwila przed nudnymi lek-

cjami . Nie traćmy czasu na 

gapienie się w ekran telewi-

zora czy komputera, bo to 

tylko hamuje rozwój naszej 

wyobraźni i umiejętności. 

Spędzajmy jak najwięcej 

czasu z przyjaciółmi np. 

organizując wycieczkę ro-

werową w czasie której mo-

żemy podziwiać piękno na-

szego kraju a przy tym do-

brze się bawić . Powinniśmy 

jak najwięcej czerpać z tak 

pięknej pogody, bo po lecie 

znów nadejdą chłodne dni i 

znowu zaszyjemy się w do-

mowych pieleszach. 

Patrycja 

Wysoka temperatura, słońce 

- to coś na co uczniowie 

czekali od bardzo dawna. 

Znudziły nam się już szare , 

ponure dni, podczas których 

musieliśmy siedzieć w domu 

oglądając jakiś nudny se-

rial , lub bezczynnie spędza-

jąc czas przy komputerze. 

Wiosna to okres, kiedy po-

winniśmy jak najwięcej cza-

su spędzać na powietrzu. To 

także czas który zbliża nas 

do upragnionych wakacji , 

nie chce nam się chodzić do 

KIEDY ZA 

OKNEM TAKA 

PIĘKNA POGODA, 

AŻ CHCE SIĘ 

ŻYĆ!  
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adekwatny do przerażają-

cych scen.  

Po obejrzeniu ostatniego 

odcinka, ostatecznie 

stwierdzam, że anime 

posiada wszystkie nie-

zbędne cechy, aby pre-

zentować się jako wyso-

kiej jakości horror, a spę-

dzenie z tym tytułem 

kilku godzin, jest dosko-

nałym zajęciem na nad-

chodzące letnie wieczo-

ry. 

 

                                      

Raven 



Kiedy niestety wakacje do-

biegają końca i już powoli 

zbliża się  rozpoczęcie no-

wego roku szkolnego wszy-

scy uczniowie powoli zaczy-

nają zaopatrywać się w no-

we zeszyty, książki, piórniki 

a także inne przybory szkol-

ne w oczekiwaniu na 10 

miesięcy wytężonej pracy. 

Oprócz tych szkolnych nie-

zbędników, młodzież chęt-

nie zakupuje też modne gad-

żety, takie jak: futerały na 

telefony, słuchawki na uszy, 

kolorowe notatniki, czy wie-

lofunkcyjne zegarki, które z 

pewnością każdemu umilą 

nadchodzący rok szkolny. 

Niezbędnym gadżetem także 

jest telefon komórkowy któ-

rego miejsce jest w piórniku 

i na każdej lekcji jest on 

wykorzystywany do porozu-

miewania się ze znajomy-

mi . W  nasze szkole to wła-

śnie ten przedmiot jest naj-

bardziej powszechny . W 

końcu każdy uczeń na nud-

nej lekcji musi się czymś 

zająć a nie ma nic lepszego 

od grania w różne interesu-

jące gry czy pisania sms - 

ów , byleby tylko znaleźć 

coś ciekawszego od słucha-

nia nauczyciela i uważania 

na lekcji . Następnymi zna-

nymi gadżetami są różno-

rodne kolorowe długopisy, 

notatniki które pomagają 

nam rozwijać nasze ` archi-

tektoniczne i malarskie zdol-

ności `  . Kiedy nauczyciel 

nie ma nic ciekawego do 

powiedzenia niemal każdy 

wyjmuje kartkę, długopis i 

zaczyna tworzyć różne dzie-

ła . Jeśli chodzi o bardziej 

elektroniczne  ` zabawki 

`  popularnym urządzeniem 

jest tablet. Wiadomo nie od 

dziś że młodzież na co dzień 

spędza wiele czasu przed 

komputerem, zwłaszcza w 

Internecie . Tablet daje nam 

wiele możliwości m.in. po-

słuchanie muzyki, spraw-

dzenie informacji, czy wiele 

innych atrakcji . Szkolne 

gadżety to bardzo ważna 

rzecz dla uczniów ale 

w  wielu przypadkach nie 

pozwalająca skupić się na 

nauce, co w rezultacie po-

tem ma bardzo duże konse-

kwencje . Owszem korzy-

stajmy z różnych nowinek 

technicznych ale nie pozwa-

lajmy na to żeby kosztem 

tego robić sobie na lekcjach 

problemy i zaległości. 

 

Patrycja 

 

Szkolne gadżety 

Uwiecznione wspomnienia... 

 

Nie pozwalajmy 

na  to, żeby 

kosztem gadżetów  

robić sobie na 

lekcjach 

problemy i 

zaległości. 
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Wszystkim nam zdarzają się 

językowe potknięcia. Przy 

odrobinie dobrych chęci 

możemy je wyeliminować. 

Gorzej jeżeli naszego ojczy-

stego języka nie szanujemy i 

jest nam wszystko jedno, jak 

mówimy. Powinniśmy mieć 

świadomość, że mowa to 

pewna wartość, której za-

zwyczaj nie umiemy wyko-

rzystać. Bardzo często o tym 

zapominamy, albo próbuje-

my wysławiać się modnie, 

stąd biorą się właśnie różne-

go rodzaju sformułowania 

typu: ‘’wyczesany’’, 

‘’wypasiony’’, ‘’ful opcja’’ 

itp. Pośpiech, nieważne jak, 

ważne by nas zrozumiano to 

kolejne przyczyny niedbało-

ści o język. Najgorsze, gdy 

robią to ludzie, którzy po-

winni dawać przykład i do-

starczać wzorców popraw-

nego mówienia. Politycy, 

dziennikarze zabierający 

głos publicznie, w telewizji 

w radiu, to z nich powinni-

śmy móc brać przykład, od 

nich się uczyć. Niestety co-

raz częściej właśnie takie 

osoby popełniają błędy. Silą 

się na wyrażenia, które wy-

dają im się dobre, ale po-

prawne zazwyczaj nie są. 

Dzisiaj możemy się spotkać 

z dwiema normami popraw-

nej polszczyzny. Mówimy 

starannie albo potocznie. 

Można podać choćby przy-

kład słowa ‘’wziąć’’.  Lu-

dzie bardzo często mówią 

‘’wziąć’’, ale jedyna forma 

poprawna tego słowa to 

‘’wziąć’’. Czy słowa 

‘’włanczać’’ i 

‘’wyłanczać’’ . ‘’Włączać’’ i 

‘’wyłączać’’  tylko tak jest 

poprawnie. Gdy pokazujemy 

komuś  napisany tekst, mó-

wimy aby zobaczył co jest 

napisane, a nie co pisze. To 

niewiele z błędów , które 

ludzie popełniają. Ładne, 

staranne mówienie to droga 

do kariery. Budowanie wize-

runku głosowego to dbałość 

o formę wymawianiową. 

Powinniśmy starać się coraz 

czyściej mówić, wzbogacać 

swoje słownictwo. Wyraża-

jąc się kulturalnie, a co za 

tym idzie również bezbłęd-

nie, jesteśmy uważani za 

ludzi porządnych, inteligent-

nych i towarzyskich. To w 

jaki sposób się wypowiada-

my świadczy w bardzo du-

żym stopniu o tym, jak jeste-

śmy postrzegani. Piękno 

słów przez nas używanych, 

biegłość w układaniu ich w 

bezbłędne zdania, odpo-

wiednie akcentowanie, wy-

raźne artykułowanie, a więc 

także staranne pismo spra-

wiają, że nasi ‘’słuchacze’’ 

poświęcają wiele uwagi te-

mu, co mamy im do przeka-

zania. Dlaczego ? Bo uwa-

żają, że wiadomość przeka-

zywana w tak odpowiedni i 

kulturalny sposób musi być 

warta zainteresowania. Rej 

twierdził niegdyś ‘’ iż Pola-

cy nie gęsi i swój język mają 

‘’. Należy więc umiejętnie 

się nim posługiwać. To rów-

nież stanowi o naszej kultu-

rze, ale przede wszystkim o 

szacunku wobec kraju. Po-

sługiwanie się piękną polsz-

czyzną, nawet w dobie mo-

dy na język angielski jest 

świadectwem patriotyzmu.  

 

  n.b 

sza Bednarka, który opo-
wiedział o tajnikach za-
wodu dziennikarza i ak-
tora (Tomasz Bednarek 
gra Jacka Boreckiego w 
serialu „Klan”). Z kolei 
pani Izabela Goryniak z 
Radia Infor przekazała 
nam nowinki dotyczące 
prowadzenia radia inter-
netowego, które mogłoby 
działać np. w naszej szko-
le. Nasza redaktor naczel-
na – Natalia Brzezińska 

Naczelna nagro-
dzona! 12 czerwca 2013r. 
redakcja naszej gazetki 
udała się na podsumo-
wanie „Konkursu Mło-
dych Dziennikarzy”. 
Uroczystość odbyła się 
po raz 18. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bo-
ryszewie.  

Oprócz rozdania 
nagród mieliśmy możli-
wość wysłuchania dzien-
nikarza radiowego Toma-

już po raz trzeci w swojej 
karierze została uhonoro-
wana „Kolorowym Ołów-
kiem” za cykl felietonów. 
„Cichacz 2” dostał ryzę 
papieru na wydruk świe-
żutkich numerów.  

 

Marta  

Językowe potknięcia 

Konkurs dziennikarski 2013 

’WŁĄCZAĆ’’ I 

‘’WYŁĄCZAĆ’’  

TYLKO TAK JEST 

POPRAWNIE.  
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161 absolwentów Zespo-

łu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktyczne-

go, podobnie jak tysiące 

innych w Polsce, przy-

stąpiło do egzaminu za-

wodowego. Egzamin 

składa się z etapu pisem-

nego i  praktycznego. 17 

czerwca odbył się etap 

pisemny dla absolwen-

tów wszystkich typów 

szkół ponadgimnazjal-

nych, natomiast  18 

czerwca etap praktycz-

ny, który potrwa do 9 

sierpnia w Okręgowej 

Komisji Egzaminacyj-

nej,  w cechu do wrze-

śnia -  zależnie od typu 

szkoły - technika skoń-

czą egzaminy 19 czerw-

ca a zasadnicze szkoły 

zawodowe 9 sierpnia. 

Potem zdający z niecier-

pliwością będą czekać na 

wyniki.  

W „Osiemdziesiątce” eg-

zamin zawodowy  zdaje 

112 absolwentów  techni-

kum w zawodach: technik 

informatyk, budownic-

twa, logistyk, mechanik i 

technik architektury kra-

jobrazu, technik spedytor 

w zasadniczej szkole za-

wodowej – 49 absolwen-

tów w zawodach: monter 

instalacji i urządzeń sani-

tarnych, ślusarz, mecha-

nik monter maszyn i urzą-

dzeń, technolog robót 

wykończeniowych w bu-

downictwie oraz mecha-

nik pojazdów samochodo-

wych. 

Egzamin zawodowy jest 

egzaminem zewnętrznym, 

to znaczy we wszystkich 

typach ponadgimnazjal-

nych szkół zawodowych 

obowiązują te same kryte-

ria oceniania, te same za-

sady jego przeprowadza-

nia i te same wymagania. 

Wyniki, podobnie jak 

matury, są porównywalne 

w całej Polsce.  

W części pisemnej ucz-

niowie otrzymali arkusze  

wraz z kartami odpowie-

dzi, na które mieli nanieść 

Egzamin zawodowy w Osiemdziesiątce” 
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rozwiązania - etap pisemny 

trwał 120 minut. Egzamin 

zawodowy jest kodowany, 

sprawdzany przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną. 

Warunkiem jego zdania jest  

50 % właściwych odpowie-

dzi z części pisemnej i 75 % 

z części praktycznej. Wyniki 

ogłasza Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna i są one osta-

teczne. 

Egzamin zawodowy to ko-

nieczność i wcale nie chodzi 

o to, że absolwent technikum 

czy zasadniczej szkoły za-

wodowej musi do niego 

przystąpić. To jego wybór, 

nie jest obowiązkowy, ale 

ukończyć szkołę i zrezygno-

wać z egzaminu zawodowe-

go to jak zatrzymać się w pół 

drogi. 

Grażyna Bolimowska-Gajda 



Nie pozwalajy na to żeby kosztem tego robić 

sobie na lekcjach problemy i zaległości. 

 

600 uczniów Zespołu 

Szkół Centrum Kształ-

cenia Praktycznego 28 

czerwca otrzymało świa-

dectwa szkolne. Ucznio-

wie klas pierwszych, 

drugich i trzecich tech-

nikum, pierwszych i 

drugich liceum oraz 

pierwszych i drugich 

zasadniczej szkoły zawo-

dowej rozpoczęli upra-

gnione wakacje.  

Dyrektor Julia Jakubow-

ska tym wyróżniającym 

się wręczała nagrody 

książkowe ufundowane 

przez Radę Rodziców  – 

była to imponująca grupa 

60 osób! Ci, którzy mieli 

najwyższe  średnie w róż-

nych typach szkół - po-

wyżej 5 - zostali docenie-

ni również przez staro-

stwo powiatowe w Socha-

czewie, w którego imie-

niu gratulacje najlepszym 

składał dyrektor Wydzia-

łu Promocji Marcin Pod-

sędek.   

Ci najlepsi otrzymali rów-

nież wyróżnienia i nagro-

dy w ramach projektu 

unijnego „Strategiczny 

program rozwoju umiejęt-

ności i kompetencji 

uczniów Powiatu Socha-

czewskiego”. Beneficjen-

tem tego projektu jest 

powiat sochaczewski, a 

realizatorem Powiatowy 

Zespół Edukacji. W ra-

mach projektu uczniowie 

uczestniczą w różnego 

typu zajęciach dodatko-

wych np.: językowych,  

psychologiczno-

pedagogicznych, matema-

tycznych, zawodowych. 

Stąd również wyróżnienia 

i nagrody dla uczestników 

warsztatów językowych -  

kończących się certyfika-

tem Cambridge ESOL - 

od firmy Lang LTC sp. z 

o.o., a także od firmy 

BCRS  sp. z o.o. dla naj-

lepszych uczestników 

warsztatów psychologicz-

no-pedagogicznych. Lide-

rzy obydwu typów warsz-

tatów w nagrodę otrzyma-

li tablety. Ich wysiłek zo-

stał więc zauważony i 

doceniony.  

28 czerwca to również 

ważny dzień dla maturzy-

stów, ponieważ okręgowe 

komisje egzaminacyjne 

tego dnia przekazały do 

szkół świadectwa i dzięki 

temu absolwenci poznali 

wyniki matur. Jak co roku 

nadal piętą achillesową 

uczniów jest matematyka, 

chociaż niektórzy mogli 

pochwalić się bardzo do-

brymi wynikami z tego 

przedmiotu w granicach 

80-90 procent – w tej gru-

pie dominowali absol-

wenci technikum. A teraz 

czas na wakacje, chociaż 

niektórych czekają po-

prawki, ale to pod koniec 

sierpnia. 

Grażyna Bolimowska-Gajda 

Koniec roku! 

STR. 7 15 CZERWCA 2013 SOCHACZEW  



Ostatnio zaczytałam się w 

książce pt. „Kiedy zegar 

wybije dziesiątą”. Jest to 

bardzo ciekawa powieść 

kryminalna dla młodzieży 

Udowadnia, że nie tylko 

dorośli mogą stać 

się bohaterami.  

Akcja trzyma w na-

pięciu do ostatniej sceny, co 

powoduje, że nie możesz 

oderwać się od tej powieści. 

Klimat tej książki jest bar-

dzo specyficzny i może dla-

tego powieść jest tak ekscy-

tująca i inna od wszystkich. 

Książka napisana jest po-

tocznym językiem, więc nie 

powinna sprawiać problemu 

młodym odbiorcom.  

      Główny bohater książki 

Janek wysportowany, pełen 

energii chłopak ma pew-

ność, że spędzi najgorsze 

wakacje w swoim życiu. Bo 

zamiast wyjechać na obóz 

sportowy z kolegami, on 

musi siedzieć z tatą w ci-

chym i spokojnym Kazimie-

rzu ( gdzie rozgrywa się 

akcja książki). Na to wszyst-

ko musi przeżyć z Kubą, 

który jest jego przeciwień-

stwem cichy i spokojny 

chłopak, który nienawidzi 

Jeśli o chodzi o 

naszą szkołę mamy chyba 

niezłe notowania, ponieważ 

uczniowie garna się do na-

szej szkoły i tak od nowego 

roku szkolnego będziemy   

mieć dwie klasy LO, w któ-

rych chęć nauki zadeklaro-

wało 48 osób—są jeszcze 

wolne miejsca, więc  zachę-

camy do nauki w LO. Tak 

jak w tym roku będzie pięć 

klas technikum, ale tu sytua-

cja jest nieco inna, tylko w 

klasie o specjalności technik 

mechanik jest jeszcze kilka 

Nowe w nowym 

roku szkolnym! 

 

Idzie niż demo-

graficzny, a to znaczy, że 

w szkołach będzie coraz 

mniej uczniów. Nic więc 

dziwnego, że szkoły wal-

czą o nich, nie mówiąc o 

uczelniach, które nabór 

będą prowadzić do paź-

dziernika, oczywiście te, w 

których nauka jest bezpłat-

na.  

miejsc wolnych. W pozosta-

łych miejsc brak. Od nowe-

go roku szkolnego będą 

jeszcze trzy klasy zasadni-

czej szkoły zawodowej.  

Oczywiście, pewnie 

będą roszady między klasa-

mi, tak jest zawsze na po-

czątku roku.  „Nowi” prze-

noszą się, jeszcze szukają 

swego miejsca w szkole. 

Dobrze  jeśli robią to na  

roku, im później tym trud-

niej zmienić klasę czy szko-

łę. Powodzenia! 

Agnieszka Błotnicka - Kiedy Zegar wybije dziesiątą 

sportu za to lubi się uczyć 

taki typ „profesorka”. 

Chłopcy z początku nie do-

gadują się, lecz gdy wpadli 

na trop szajki groźnych 

przestępców wszystko zmie-

nia się w mgnieniu oka. Ka-

zimierz staję się ciekawym, 

a zarazem niebezpiecznym 

miastem, które okazuję się 

nie być takie spokojne na 

jakie z pozoru wygląda. Po 

zebranych poszlakach chłop-

cy trafiają na pobliski cmen-

tarz na którym dojdzie do 

niezwykłych wydarzeń i 

nieprzewidywalnego zwrotu 

akcji  o czym już poczytacie 

sami.  

           Autorka książki po-

kazuję, że wakacje z rodzi-

cami w spokojnym mieście 

nie muszą być nudne i mo-

żemy przeżyć wiele nieza-

pomnianych chwil. Treść 

książki pokazuje nam, że 

nawet osoby o odmiennych 

charakterach mogą znaleźć  

wspólne zainteresowania. 

Okazuję się że mogą stwo-

rzyć zgraną paczkę, a od-

mienność ich charakterów 

idealnie się uzupełnia. Moż-

na z tej książki wynieść wie-

le mądrego i wiele się nau-

czyć poprzez przygody, któ-

re napotykają główni boha-

terowie. 

Serdecznie polecam tę 

książkę ponieważ jest bar-

dzo młodzieżowa, a zarazem 

bardzo dojrzała pokazuję 

nam że nie wszystko jest 

tym na co wygląda. Przypo-

mina nam również że nie 

powinniśmy kierowa się 

stereotypami i poddawać się 

bez walki. Każdy z nas po-

winien uwierzyć że może 

zostać bohaterem tylko musi 

pokonać własne lęki.  

Polecam tą powieść na nud-

ne, zimnie i deszczowe wie-

czory.                                                                                                

  Martyna 

 

KAŻDY Z NAS 

POWINIEN 

UWIERZYĆ, ŻE 

MOŻE ZOSTAĆ 

BOHATEREM 

MUSI TYLKO 

POKONAĆ 

WŁASNE LĘKI.  
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Wydaje się, że czasy nienagannej ety-

kiety już minęły. Mało, kto z nas zna 

zasady prawidłowego zachowania 

przy stole. Żartujemy sobie z przesad-

nej uprzejmości, jednak nikt nie chce 

popełnić w towarzystwie gafy, ani tym 

bardziej uchodzić za osobę niekultu-

ralną. Niejednokrotnie wahamy się, 

jak coś podać albo jak coś zjeść. Naj-

ważniejsze jest, aby stół prezentował 

się wzorowo. Niedopuszczalne jest, 

aby obrus był wymięty, a sztućce po-

plamione, gdyż te niedociągnięcia od 

razu rzucają się w oczy, powodując 

niesmak i niezadowolenie osób zasia-

dających do stołu. Dekoracja stołu 

powinna być delikatna. Podczas posił-

ku nie kładziemy na stole kluczy, tele-

fonu komórkowego i tego typu podob-

nych rzeczy. W trakcie jedzenia pro-

wadzimy rozmowy towarzyskie ze 

swoimi sąsiadami, ale nie z pełnymi 

ustami. Powinniśmy nabierać małe 

kęsy i między nimi zabierać głos. Na-

kładać na talerz tylko średnie  porcje – 

nie mogą być one ani za małe ani za 

duże. Zjadamy wszystko, zostawiając 

porządek na talerzu. Jeśli kawałek np. 

mięsa upadnie na obrus, powinniśmy 

zostawić go. Nie komentujemy nega-

tywnie wyglądu i smaku posiłku. 

Chwalimy tylko to, co zasługuje rze-

czywiście na pochwałę. Na stole nie 

stawiamy alkoholu. Butelki nie dodają 

starań i przeszkadzają podczas kon-

sumpcji. Serwowaniem alkoholu po-

winien zająć się gospodarz domu. 

Kiedy chcemy przejść z kimś na ty, 

pijemy bruderszaft. Polega on na 

wspólnym wypiciu kieliszka alkoholu. 

Kieliszków z winem nie trzymamy za 

czaszę, trzymamy je za nóżkę.  Nie 

należy jednak zmuszać nikogo do wy-

picia trunku, ale też nie powinno się 

upominać o kolejną porcję alkoholu. 

Świadczy to, bowiem o braku podsta-

wowych manier proponującego. Zaw-

sze powinniśmy przybywać punktual-

nie, zwłaszcza, jeżeli gospodarze za-

strzegli, że będą dania gorące.  Nietak-

tem jest poprawianie przy stole fryzu-

ry i makijażu.  Siedzimy prosto  i spo-

kojnie, nie należy się wiercić. Aby 

uniknąć pobrudzenia kolan, powinni-

śmy zawsze układać na nich serwetę. 

Służy ona, bowiem nie tylko do ociera-

nia ust przed spożyciem napoju, ale 

również do zatrzymania okruszków 

pieczywa lub innych składników posił-

ku i ochrony garderoby. Łokci nie trzy-

mamy na stole. Kiedy na talerzu wide-

lec razem z nożem jest ułożony w 

kształcie odwróconej litery V oznacza, 

że gość jeszcze nie skończył jeść, tylko 

zrobił sobie chwilową przerwe. W tym 

czasie kategorycznie nie można zabrać 

talerza. Znakiem informującym o za-

kończeniu posiłku jest ułożenie widel-

ca i noża równolegle na talerzu. Wtedy 

gospodarze mogą zabrać talerz do my-

cia. Znajomość dobrych manier to po-

winna być podstawa każdego człowie-

ka. Każdy reprezentuje samego siebie, 

czyli swoją osobę. To jak się zachowu-

jemy, jak się wypowiadamy świadczy 

o tym, w jaki sposób nas postrzegają. 

Sami pracujemy na własną ocenę. 

  n.b 

 

 

Savoir- vivre  przy stole, czyli jak Cię widzą,  

tak Cię piszą  

ŻARTUJEMY 

SOBIE  

Z PRZESADNEJ 

UPRZEJMOŚCI, 

JEDNAK NIKT 

NIE CHCE 

POPEŁNIĆ W 

TOWARZYSTWIE 

GAFY 
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