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O D REDAKCJI :
Szanowni Czytelnicy!
Święta Bożego Narodzenia to czas
otuchy i nadziei. Czas odradzania
się wiary w siłę Chrystusa i w siłę
człowieka.
Składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia z okazji świąt Bożego
Narodzenia. Odwagi w życiu,
spełnionych marzeń i mocy kolorów na co dzień. Róbcie dużo dobrego, bo dobro zawsze powraca.
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MIKOŁAJ RÓŻNE OBLICZA MA
Tradycyjnie 6 grudnia w „Osiemdziesiątce” obowiązuje zasada: kto przebrany ten
niepytany. Cieszy się ona dużym powodzeniem wśród uczniów, którzy chętnie korzystają z okazji, by nie zostać zapytanym. Tego dnia na korytarzach obracamy się
wokół Mikołajów, Śnieżynek i innych świątecznych stworzeń. Humor dopisuje tego dnia każdemu, wszyscy czują przedsmak świąt. Muzyka rozbrzmiewa ze szkolnego radiowęzła… Nie wierzycie? Na dowód zdjęcia! Jak widać, lepiej z Mikołajem „nie zadzierać”, może użyć rózgi!

Drogie Panie M... z klasy III ct,
czekamy na prezenty!

Kolejka z prezentami czy po prezenty?

Na rózgi nie czekamy, byliśmy
grzeczni!

A gdzie czapeczka?
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NOWA MATURA Z POLSKIEGO!
Od roku szkolnego
2014/2015 egzamin
maturalny z języka
polskiego będzie odbywał się w nowej
formule. Pojawią się
spore zmiany, ale
przyszli maturzyści tak jak obecni – polski będą zdawać w
części pisemnej i
ustnej.
Egzamin ustny potrwa około 30 minut i
składać się będzie z
trzech części: przygotowania—zdający ma
15 minut na przygotowanie zadania wygłoszenia wypowiedzi monologowej
na wylosowany temat—około 10 minut
i rozmowy z zespołem
egzaminacyjnym—około 5 minut.
Jeśli chodzi o wylosowane
zagadnienie
maturalne będzie to
tekst kultury, ikoniczny lub literacki
albo też popularnonaukowy z zakresu
wiedzy o języku.
Zespół egzaminacyjny w rozmowie ze
zdającym może odwoływać się wyłącznie do faktów i lektur
przywołanych przez
niego, nie może żądać informacji wykraczających
poza

przytoczone fakty. Za
wypowiedź w części
ustnej będzie można
otrzymać maksymalnie 40 punktów: 16 za
meritum wypowiedzi
monologowej, 8 pkt
za jej organizację i 8
za język i styl, a także
8 pkt za meritum wypowiedzi dialogowej.
Część pisemna na poziomie
podstawowym potrwa 170 minut i ma składać się z
testu i wypracowania
- oczywiście polski
na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Test – będą to jeden lub dwa
teksty liczące nie więcej niż 500 słów i dołączone do nich pyta-

nia. Teksty mogą
mieć charakter popularno-naukowy, polityczny lub publicystyczny.

boru: jeden ma być
wypowiedzią argumentacyjną tworzoną w oparciu o tekst
krytycznoliteracki,
historycznoliteracki
lub teoretycznoliteracki, drugi temat
ma wymagać napisania interpretacji
porównawczej
w
oparciu o dwa teksty literackie.

Jeśli chodzi o tworzenie wypowiedzi własnej zdający będzie
miał do wyboru dwa
tematy, jeden wymagający napisania rozprawki a drugi interpretacji tekstu poetyckiego.
Za zadanie na poNa poziomie rozsze- ziomie rozszerzorzonym język polski nym zdający może
maksytraktowany jest jako otrzymać
przedmiot dodatko- malnie 40 punktów.
wy, potrwa 180 mi- Na razie tyle, jesznut i maturzysta bę- cze do tematu będzie miał do napisa- dziemy wracać.
nia wypracowanie na
g
dwa tematy do wy-

PODIUM JIU-JITSU!!
Paulina Leonarczyk
(55 kg, BJJ, białe pasy No Gi), zdobyła
srebrny medal w Mistrzostwach Polski
MMA!
Wikipedia podaje, że
brazylijskie
jiu-jitsu
(BJJ, nazywane też Gracie Jiu-Jitsu lub po prostu jiu-jitsu, to brazylijska sztuka walki wywodząca się z jiu jitsu, zapasów, judo.
Dla niewtajemniczonych tych kilka informacji zapewne się przy-

da - BJJ obejmuje walkę
w stójce, zwarciu i parterze!
Podstawowe
dwie formuły walki w
BJJ to: walka w gi
(kimonie) i walka bez
gi. Najważniejsze w tej
walce są chwyty: dźwiganie, duszenia (sic!)
służące unieruchomieniu przeciwnika.
Paulina na pewno jest
w tym bardzo dobra,
skoro podczas mistrzostw Polski, które
rozegrały się w hali sochaczewskiego MOSIRu zdobyła srebrny me-

dal. To był jej debiut i od
razu taki sukces, tym
większy, że pokonała
znacznie bardziej doświadczone rywalki.
To nie jedyna dziewczyna z „Osiemdziesiątki”,
która uprawia taką dyscyplinę sportową.
Sylwia Fergińska z II a
LO stanęła na najwyższym podium w kategorii junior do 65 kilogramów. Dziewczyny nie
zawiodły, jak widać mają
swoje pasje, które przynoszą im sukcesy.
g
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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA W „OSIEMDZIESIĄTCE”
Tradycyjnie przed
świętami Bożego
Narodzenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Praktycznego odbyło się spotkanie
wigilijne.
W świątecznej scenerii, przy jednym
stole zasiedli obecni
pracownicy szkoły
i zaproszeni goście,
wśród których bardzo liczną grupę
stanowili emeryci.
T r a d y c j ą
„Osiemdziesiątki”
jest udział w spotkaniach
wigilij-

nych dawnych jej pracowników,
którzy
zawsze chętnie przyjmują zaproszenie na
wigilię, jako że jest to
okazja do spotkania,
wspólnych rozmów i
kolędowania.
Tym
razem przy wigilijnym stole w ZS CKP
zasiadło
ponad
osiemdziesiąt osób.
Życzenia zdrowych,
spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia przekazywali dyrektor szkoły
Julia Jakubowska a
także obecni na spotkaniu
Przemysław

Gaik - członek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego,
Bogusław Bęzel – dyrektor
Powiatowego Zespołu Edukacji i Władysław
Jankowski
przedstawiciel firmy
Sarens Polska Sp. z
o.o. - sponsora szkoły.
O uroczystą oprawę
spotkania wigilijnego
zadbali
uczniowie,
którzy pod kierunkiem
nauczycielek
(Nell Wrocławskiej i
Iwony Stachlewskiej)
przygotowali
program artystyczny wypełniony kolędami i

opowieściami o narodzinach w Betlejem.
Tego dnia również
uczniowie
poszczególnych klas organizowali spotkania wigilijne, by wspólnie
kolędować i cieszyć
się na nadchodzące
święta Bożego Narodzenia.
Uroczyście,
radośnie i świąteczn
i
e
„O siemdziesiąt ka”
kończyła ten rok kalendarzowy, po Nowym Roku „otworzy”
się od nowa, by zacząć kolejny etap.
gbg

ŚWIĄTECZNY KLIMAT

W piątek 20 grudnia we wszystkich klasach "Osiemdziesiątki" odbyły się spotkania wigilijne. Na wigilijnym spotkaniu nauczycieli uczniowie zaprezentowali świąteczny program z pięknymi kolędami . To już tradycja, zawsze przed świętami dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, składamy sobie życzenia. Staramy się, by ten dzień był wyjątkowy: odświętne stroje, świąteczne dekoracje w klasach, potrawy wigilijne.
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ZWYCIĘŻCZYNI WŚRÓD NAS
FOTORELACJA

Każdy pojedynek to wyzwanie, do którego trzeba się przygotować. Chłopcy z klubu potrafią pomóc i chętnie pomagają
taaaaakim dziewczynom!

Marta Banaszek i Aleksandra
Widyńska wygrały Międzypowiatowy Finał Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
Drużynowym Turnieju w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych dziewcząt.
Dziewczyny szły jak burza, rywalki nie miały żadnych szans.
Jesteśmy z Was dumni! Czekamy na kolejne tytuły i puchary!
Świat na Was czeka!
W tym samym turnieju nasi
chłopcy w składzie Adrian Nowak i Michał Nowak zajęli
bardzo dobre II miejsce.
BRAWO!

Na podium w brazylijskim Jiu-jitsu stanęła Paulina Leonarczyk. cieszyła się
bardzo ze srebrnego medalu, ale najpierw pełna koncentracja! A tak swoją
drogą, patrząc na Paulinę, która jest
śliczną i raczej kruchą dziewczyną nikt
zapewne nie podejrzewał, że drzemie w
niej taka moc.

ZŁOTE DZIEWCZYNY!

S
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POTRZEBA
Potrzeba.
Czy
potrzeba to odczuwany przez
jednostkę
stan
braku czegoś, co
w związku ze
strukturą organizmu, indywidualnym doświadczeniem
oraz
miejscem
jednostki w społeczeństwie,
jest

niezbędne
do
utrzymania
jej
przy
życiu,
umożliwienia jej
rozwoju, utrzymania określonej
roli społecznej,
zachowania równowagi psychicznej? Czy potrzeba to chęć bycia
potrzebnym,
świadomość, że

ktoś zawsze na
Ciebie czeka?
Osoby, które nie
są świadome, że
mają problem z
niezaspokojonymi potrzebami,
często stają się
dla otoczenia ciężarem. Podejmują
się różnych zadań z pozornie
altruistycznych
pobudek,
podczas gdy w rzeczywistości nieświadomie szukają zaspokojenia
swoich potrzeb.
Efekty są opłakane: na przykład
ktoś kto działa w
organizacji charytatywnej, a ma
niezaspokojoną
potrzebę bezpieczeństwa,
jest
usztywniony, lękliwy i niezadowolony, obciążając tym podopiecznych,
zamiast im pomagać. Jeśli ma niezaspokojoną potrzebę uznania to
współzawodniczy z innymi osobami, opiera się

ich pomysłom i
czuje się zagrożony ich sukcesami.
Najważniejsze jest
uświadomienie
sobie, gdzie konkretnie leży źródło
naszych kłopotów.
Wtedy można zacząć pracę nad zaspokojeniem brakujących potrzeb.
Truizmem
jest
zwyczajnie zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb.
Jeśli kiedyś zatrzymaliśmy się na
którymś
piętrze
piramidy potrzeb
to teraz trzeba
przejść pozostałe.
Wszystko to prowadzi do wniosku, iż zaspokojone potrzeby są
bardzo ważne, bowiem bez nich
człowiek nie jest w
pełni usatysfakcjonowany i nie spełnia się w całości.
ł.
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STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW
DLA „OSIEMDZIESIĄTKI”
Uczniowie
Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia
Praktycznego
Marta Czekalska i Hubert Adamczyk otrzymali stypendia Prezesa
Rady Ministrów na
rok szkolny 2013/2014.
Uroczystość wręczenia
tych cennych wyróżnień odbyła się w auli
Politechniki Warszawskiej 2 grudnia.
Uczestniczyli w niej
mazowiecki
kurator
oświaty Karol Semik,
przedstawiciele resortu
edukacji a także władz
samorządowych.
W kraju nagrodzono w
ten sposób
3 862
uczniów szkół, których
ukończenie umożliwia
uzyskanie świadectwa
dojrzałości - na Mazowszu
stypendia
otrzymało ponad pięciuset uczniów.
Stypendium Prezesa
Rady Ministrów może
zostać
nagrodzony
uczeń, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole lub
wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, uzyskując w
niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki
co najmniej dobre.
Marta Czekalska jest
uczennicą klasy drugiej

Liceum Ogólnokształgazetce Cichacz2 –
cącego o profilu hupisze
teksty, robi
manistycznym szczeskład, poświęca na to
gólnie interesuje się
bardzo dużo czasu i
historią i muzyką wysiłku.
słucha rocka i muzyki
Jej recepta na sukces:
alternatywnej, jej ulutrzeba mieć przede
biony zespół
wszystkim
to White lies.
podstawy,
W poprzedczyli umieU ROCZYSTOŚĆ
nim
roku WRĘCZENIA TYCH j ę t n o ś c i
szkolnym
zdobyte w
CENNYCH
uzyskała bars z k o l e
WYRÓŻNIEŃ
dzo wysoką
podstawoODBYŁA SIĘ
średnią ocen
wej i gimW AULI
5,07, również
nazjum,
P OLITECHNIKI
w
poprzed- W ARSZAWSKIEJ trzeba być
nim
roku
wymagają2 GRUDNIA
otrzymała stycym wopendium dla
bec siebie,
uczniów szczególnie
nie wolno spoczywać
uzdolnionych – styna laurach, robić to, co
pendium w ramach
uważa się za słuszne
projektu Regionalny
bez względu na opinie
program stypendialny
innych. Marta jest zadla uczniów szczególdowolona z klasy hunie uzdolnionych, a
manistycznej, ponierealizowany
przez
waż warunki do nauki
Departament Edukacji
są tu sprzyjające, a to
Publicznej i Sportu
stanowi dobrą mobiliUrzędu Marszałkowzację.
skiego Województwa
Hubert
Adamczyk
Mazowieckiego.
uczy się w drugiej klaRównież w poprzedsie Technikum Bunim roku realizowała
dowlanego,
planuje
indywidualny
plan
studia na Politechnice
rozwoju pod okiem
Warszawskiej, ma nanauczyciela
języka
dzieję, że zrealizuje
angielskiego p. Gaswoje marzenia. Na
brieli Orzeszek. Uczy
razie pogłębia wiedzę
się w grupie upperrównież poprzez lekintermediate i przygoturę fachowej prasy.
towuje do egzaminu
W minionym roku
FCE, będzie do niego
uzyskał średnią ocen
podchodzić w tym
5,0. Jego recepta na
roku szkolnym. Marta
sukces to systemapracuje w szkolnej

tyczna nauka - najważniejsze, nie mieć
zaległości.
Hubert
lubi słuchać muzyki,
to go relaksuje, tak
jak kryminały, które
czyta w chwilach
wolnych, bardzo go
odprężają, a poza tym
czyta lektury szkolne!
Można na nim polegać w każdej sytuacji
i podziwiać jego upór
i konsekwencję. Oboje przyjmowali gratulacje od władz oświatowych podczas oficjalnej uroczystości, a
od swoich nauczycieli
i wychowawców w
szkole. Stypendium
w kwocie 2580 złotych wypłacane jest
uczniom w dwóch
transzach - może ta
informacja będzie dla
niektórych dodatkowym bodźcem do
wytężonej nauki.
Grażyna Gajda

S
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STYPENDYŚCI

Marcie i Hubertowi gratulujemy! Tacy uczniowie
są dumą naszej szkoły i świetnym przykładem
dla pozostałych. Warto się uczyć, oczywiście
nie tylko dlatego, że można dostać stypendium!
Pomyślcie! Dobrze zdana matura, potem dobre
studia i … super praca. Nie wystarczy marzyć!
Zaczynamy działać!
S TADIONOWY SPEKTAKL W JAKOŚCI ULTRA -HD
M USE – M USE L IVE A T R OME O LIMPYC S TADIUM J ULY 2013

Brytyjskie trio nigdy nie bało się
wyzwań – tworzą
wielką
muzykę,
której uzupełnieniem są równie
wielkie trasy koncertowe przypominające
bardziej
ogromne muzyczne
show niż zwykły
koncert.
Na potrzeby trasy
promującej
„The
2nd Law” zbudowano gigantyczną
scenę z ogromnymi
ekranami, dodatkowo stworzono poruszające się hy-

draulicznie roboty, współpracy zespołu
zatrudniono
akto- z firmą Sony zarejerów, którzystrowano
odgrywali
koncert w
rolę
ludzi D ODATEK MUZY- r o z d z i e l p o c h ł o n i ę - KI NA ŚWIATO- czości 4K,
tych chęcią WYM POZIOMIE jakości ulzarabiania
tra HD, co
SPRAWIA , ŻE
p i e n i ę d z y . PRAWIE MOŻNA pozwala na
Na dodatek POCZUĆ ATMOS- zobaczenie
ekipa tech- FERĘ PANUJĄCĄ n a j m n i e j niczna liczo- NA STADIONIE s z y c h
na w setszczegółów
kach osób.
sceny, muNic dziwnego, że zyków, tłumu. Osocała trasa, której biście miałam możlikoszty przewyższyły wość oglądać dzieło
15 milionów funtów, w kinie: głębia ostrozostała zarejestrowa- ści i wyrazistość obna w podobnie luk- razu wprost szokują.
susowy sposób. Przy Dodatek muzyki na

światowym poziomie sprawia, że prawie można poczuć
atmosferę panującą
na stadionie. Trzeba
mieć
jednak
na
względzie, że jeszcze
żadne DVD nie oddaje w pełni emocji,
jakie pojawiają się w
czasie koncertu.
MC.
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II SEMESTR ZA PASEM

Ś W . MIKOŁAJ
Z „OSIEMDZIESIĄTKI” W
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SZPITALU-

6 grudnia Mikołaj z naszej szkoły odwiedził dzieci na oddziale dziecięcym w
szpitalu powiatowym. Rozdał prezenty,
wysłuchał wierszyków i życzeń na następny rok. Towarzyszyły mu sympatyczne dwie Śnieżynki:))

Drugi semestr już coraz bliżej, oceny proponowane wystawione, pełna mobilizacja, czas
popraw się rozpoczął. Każdy chce uzyskać jak
najlepsze stopnie. Walka trwa, chociaż to systematyczna nauka popłaca.

Drugi semestr szkolny jest zawsze sygnałem, że czas wziąć się
w garść i uruchomić
zwoje mózgowe, chyba każdemu zależy
żeby
świadectwo
przedstawiało się w
dobrym świetle, żeby
można było pochwalić się rodzicom i znajomym swoimi osiągnięciami. To czas
przede wszystkim popraw, które nauczyciele mają po dziurki
w nosie, kiedy widzą
ustawiające się kolejki
smutnych,
skrajnie
nastawionych
uczniów. W II semestrze zachodzą również małe , szkolne
zmiany . Zmiany te to
przede
wszystkim
zmiana planu lekcji i

odchodzenie
klas
maturalnych.
Nie
wpływają one jednak
na rytm nauki i pracy szkoły w znaczącym stopniu. Plan
zmieniony
zazwyczaj okazuje się bardziej korzystany dla
uczniów, tym bardziej po odejściu klas
maturalnych kiedy
liczba lekcji zmniejsza się, ponieważ
nauczyciele nie mają
już tylu godzin do
wypracowania. Cichacz radzi już zacząć meandry umysłowe, ponieważ tylko nam się tak zdaje,
że jest jeszcze czas, a
tak naprawdę nim
się obejrzymy będzie
koniec roku.
nb
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S ZKOLNA

EDYCJA PROGRAMU

MAM TALENT

Każdy człowiek ma jakiś talent. Gwiazdą naszego Konkursu może zostać zatem każdy
uczeń, bez względu na wiek, płeć, czy swoje
zdolności.
Każdy może występować solo jak i z zespołem czy grupą ludzi. To, co zostanie zaprezentowane, zależy tylko i wyłącznie od Was. Możecie śpiewać, tańczyć, grać na jakimś instrumencie, żonglować, rozciągać swoje ciało, rysować, rzeźbić lub wykazywać się jakimś inn y m
t a l e n t e m .
Należy zachwycić jurorów i przeciągnąć społeczność szkolną na swoją stronę. Przede
wszystkim jednak, należy dać poznać się innym i wspólnie czerpać radość z tego co robic
i
e
.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

T ROCHĘ HUMORU NA KONIEC !
Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega mężczyzna,
krzycząc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo się spóźnię do pracy!
- Panie kierowco - wołają pasażerowie - niech pan stanie! Jeszcze
ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus,
mężczyzna zadowolony wsiada i
mówi z ulgą:
- No, nie spóźniłem się do pracy...
Bilety do kontroli proszę!
***
Kowalski jak zwykle przyszedł
spóźniony do pracy i zbiera standardowy ochrzan od szefa:
- Był pan w wojsku, Kowalski?
- Byłem.

- I co tam panu mówił sierżant jak
się pan spóźniał?!
- Nic szczególnego... „Dzień dobry, panie majorze"...
***
Zło nie popłaca. Czy to oznacza, że ja w pracy czynię samo
zło?
***
Szef do pracownika:
- Mam dla ciebie zadanie
- Słucham ?
- Wejdź na stronę praca.pl
- Wszedłem
- A teraz szukaj sobie nowej
pracy..
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