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Z A 100 DNI MATURA ...

W AŻNE

Tego szczęścia życzymy
maturzystom,
którzy
wspominają
swoją
studniówkę.

Wstawiamy dla nich
zdjęcia dla przypomnienia.
Ponadto krótkie sprawozdanie z tego, co
działo się u nas w
szkole. Nie mgło nas
zabraknąć na WOŚP i
Górze Grosza.
Ponadto przyjrzeliśmy się temu, co
dzieje się ze współczesnymi nastolatkami. Obserwacje klasy



100 dni do matury



WOŚP



Olimpiady nam
nie straszne



Kolejna finalistka
z 80-tki



Jak żyje młodzież?



Facebookowe
melodramaty

W TYM NUMERZE :

O D REDAKCJI
Rok 2013 jest już historią,
powitaliśmy
2014. Mamy nadzieję,
ze wszystko, co złe
zostało w starym roku z pechową 13. W
końcu 14 to podwojona szczęśliwa siódemka, co powinno
zwiastować podwójnego farta w życiu.

TEMATY :

humanistycznej i ich
refleksje o współczesnym świecie będą
miłą lekturą, która
być może skłoni Was
do dłuższej refleksji.
Byle do ferii!
Redakcja
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NA STUDNIÓWCE
18 stycznia ponad 350
osób z Zespołu Szkół
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
bawiło
się na studniówce –
uczniowie dwóch klas
liceum ogólnokształcącego i czterech technikum.
Od kilku lat ten najważniejszy dla maturzystów
bal odbywa się poza
szkołą – w tym roku wybór padł na Zajazd Dukat. Salę balową wypełnili przyszli maturzyści,
nauczyciele, rodzice i
zaproszeni
goście,
wśród których starostwo
powiatowe reprezentował Bogusław Bęzel dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji. Organizatorami i gospodarzami
studniówki byli rodzice,
to oni przyjęli na siebie
najważniejsze obowiązki
– ich działaniami kierował Komitet Organizacyjny na czele z przewodniczącym Rady Rodziców Markiem Lachem.
W pierwszej części studniówki, mającej charakter oficjalny, przedstawiciele
poszczególnych
klas w imieniu uczniów
dziękowali właśnie rodzicom - organizatorom
i sponsorom tego wyjątkowego balu - a także
nauczycielom, zwłaszcza
wychowawcom,
wspierającym działania
rodziców.
Początek studniówki to
polonez w wykonaniu
kilkudziesięciu par - w
pierwszej parze dyrektor
szkoły Julia Jakubowska
i uczeń klasy IV at Cezary Kacprzak. Tuż za ni-

mi w korowodzie tanecznym
uczniowie
wraz z wychowawcami.
Układ choreograficzny –
przygotowany
przez
Iwonę Pakulską - i ilość
par imponujące. Szkolną
tradycją jest również
walc profesorski – nauczyciele tańczą go z
uczniami. Na szczęście
walc profesorski planowany jest wcześniej i
nauczyciele oraz uczniowie mają czas, by się
przygotować. W końcu
walc profesorski nie może być gorszy od poloneza uczniowskiego!
Studniówka zwykle budzi ogromne emocje –
dziewczyny chcą zabłysnąć, wyróżnić się, chcą
być widoczne na balu i
wielu to się udaje – kilka
ekstrawaganckich kreacji można było dostrzec
na parkiecie. Uczennice,
jak zawsze, nie zawiodły
– wszyscy zgodnie podziwiali piękne makijaże
niczym z Glamour.
Sukienki różne: szyte na
miarę, kupione w butikach lub zwykłych sieciówkach, na ogół krótkie, przede wszystkim
czarne, chociaż były też
kolorowe. Dziewczyny
zachwycały powiewnymi tiulowymi spódnicami i bujnymi lokami na
głowach. Zdarzały się
oczywiście kreacje odważne – niektóre lubią
eksperymentować i szokować. Jednak w taką
czarodziejską noc można
pozwolić sobie na odrobinę luzu i ekstrawagancji. Chłopcy tradycyjnie

postawili na klasyczną
elegancję i zdecydowali
się na garnitury, w ich
przypadku obyło się bez
ekstrawagancji.
W tym roku na parkiecie
swoją obecność wyraźnie zaznaczyły uczennice klasy IV d technikum
– m.in. zaśpiewały swojemu wychowawcy znany szlagier: „Wymienię
cię na nowszy model”.
Wychowawca nie pozostał im dłużny i wyrecytował humorystyczny
wiersz, w którym deklarował, że rozprawi się z
każdym, kto wejdzie w
drogę jego wychowankom.

Tańce trwały do białego
rana, zespół Sabat grał,
uczniowie szaleli na parkiecie - a byli niezmordowani. Oczywiście tańce przerywano posiłkami i licznymi sesjami
fotograficznymi: indywidualnymi a także zbiorowymi – co prawda królowej balu oficjalnie nie
wybrano, ale faworytek i
kandydatek było wiele.
Może w przyszłym roku
zorganizujemy konkurs
na Miss Studniówki
bądź najlepszą sweet
focię ze studniówki? Kto
wie?
Grażyna BolimowskaGajda
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- DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY , CZYLI POTYCZKI Z NIEMIECKIMI PRZYSŁOWIAMI

27 stycznia uczniowie sprawdzili się w
szkolnym
etapie
"„Konkursu
przysłów języka niemieckiego”.
W czasie nauki języka obcego w pewnej
chwili
przychodzi
pora na zapoznanie
się ze specyficznymi
dla języka obcego
zwrotami, frazeologizmami i przysłowiami wyjątkowymi dla
każdego z języków.
Jest to niezbędne w
do naturalnego posługiwania się językiem i zrozumieniem . W konkursie
uczestnicy zmierzyli
się z przysłowiami w
języku niemieckim –
bardzo popularnym,
ale nie cieszącym się
dobrą sławą wśród
uczniów. Frekwencja
dopisała – 17 uczniom z naszej szkoły
nie straszny jest język
niemiecki.
Pytania nie sprawiły
im większej trudności – możemy to zauważyć na zdjęciach.
Przez cały konkurs
uśmiechy nie schodziły im z twarzy.
MC
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Z AGRALIŚMY Z ORKIESTRĄ
Tradycją jest, że w
drugi weekend stycznia tłumy wolontariuszy w różnym wieku
wychodzi na ulicę, a
wraz z tym zalewa nas
fala serduszek Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
P o m o c y .
W tym roku po raz kolejny postanowiliśmy
przyłączyć się do
zbiórki Orkiestry po
raz dwudziesty drugi
zorganizowanej pod
dyrygenturą
Jurka
Owsiaka. Organizatorkami zbiórki były p. K.
Ostrzyżak i p. A. Świn
o
g
a
.
17 stycznia odbyła się
loteria fantowa, na której mogliśmy wylosować miłe drobiazgi i
przy okazji wspomóc

Orkiestrę. Spisaliśmy
się na medal i dzięki
hojności udało się zebrać
521
zł.
Ponadto
uczniowie
klas pierwszych wraz
ze szkolną świetlicą
zorganizowali
kiermasz,
na
którym
sprzedawano własnoręcznie
wykonane
ozdoby
świąteczne.
Dzięki temu na konto
WOŚPu wpłynęło dodatkowo 110 złotych.
Łącznie nasza szkoła
zebrała 631zł, które
fundacja przeznaczy
na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ratującego życie
najmłodszych oraz zapewniającego godne
życie seniorów.
MC

G ÓRA GROSZY POLICZONA
Nasza świetlica
szkolna postanowiła
akcję Góry Grosza,
by pomóc biednym
dzieciom, a nas wyswobodzić z problematycznych drobniaków.
Monety groszowe
zawsze uchowają się
przed naszymi dłońmi,
zbieramy ich niemałe
stosiki, które nijak
można wydać w sklepie. W końcu człowiek
jest leniwą i zamiast
zawalać sobie myśli
liczeniem miedziaków,

woli podać sklepikarce
monetę o większym
nominale. Otrzymana
reszta ponownie jest z
przewagą groszówek i
koło się zamyka. Dzięki akcji udało się zebrać 108 złotych i 2
grosze, które niemały
stosik podczas liczenia. Zapewne panie ze
świetlicy musiały poprosić jakiegoś siłacza,
który był w stanie nosić taki ciężar groszy.
MC
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ZA DRINEM , CZYLI MŁODZIEŻ ,
MELANŻ I IMPREZA

W dzisiejszych czasach młodzież nie potrafi bawić się bez
spożywania alkoholu.

C zęstym powodem sięgania po drinki jest słaba
umiejętność komunikacji, brak odwagi lub poczucia rytmu w muzyce.
Każdy ze współczesnych
nastolatków uważa, że po
spożyciu jakieś ilości
alkoholu wszystko sie
odmieni. Szkoda tylko
jednak, że nie biorą pod
uwagę
konsekwencji
związanych z nieodpowiednim zachowaniem.
Znaczna ilość nastolatków przyznaje, że po
kielichu czystej lub kolorowej załącza im sie tzw.
"agresja", co wywołuje
bójki podczas imprezy,
powoduje
niszczenie
mienia lub inne naruszenie prawa. Młodzież,
mimo że o tym wie, w
dalszym ciągu nic z tym
nie robi. Wręcz przeciwnie: nie dość, że nic nie
robią, to jeszcze dochodzą inne wygłupy, a alkohol leje się litrami.
Ostatnio przekonały się
o tym dwie czternastolatki , które po spożyciu
alkoholu trafiły do szpitala, przy czym jedna z
nich zmarła przez zatrucie, a druga leży w
śpiączce. Teraz pojawia
się pytanie: skąd takie
gówniary
wzięły alkohol? I od razu
sami odpowiadamy: w
dzisiejszych czasach nie
jest
o
to
trudno.
Tak samo jest na większych imprezach. Zaczyna sie i kończy na tym
samym, a impreza zmienia swoją nazwę na jeden
wielki
"
Melanż",
polegający na
wlaniu w siebie "wiadra

wódki" i zaliczeniu" zgona" Drin za drinem, aż
we łbie sie kołuje, młodzieży to
imponuje.
Konsekwencją takiego
zachowania są kompromitujące zdjęcia, filmiki,
ciąża, lub choroba, a wytłumaczenie
drugiego
dnia: nic nie pamiętam,
byłem pijany/pijana. Biorąc pod uwagę, że to
młodzież, czyli osoby
niepełnoletnie, za szkody
odpowiadają
rodzice,
którzy puścili swoje
dziecko na imprezę, wiedząc o braku lat 18. Młodzi dorośli, skoro są na
tyle mądrzy, by sięgać po
coś nieprzeznaczonego
do ich wieku, niech taką
samą mądrością wykażą
się podczas, gdy zostają
zmuszeni do poniesienia
konsekwencji. Najczęściej zwrócenie uwagi
pociechom, kończy się
tą samą wymówką, drwiną i przedstawianiem im
praw.
Tacy wariaci spodziewają się również na swoje pierwsze "dorosłe"
urodziny
samochodu,
pieniędzy, hucznej imprezy… Tylko niech
uważają, żeby w dniu
urodzin nie zobaczyli
przed sobą walizki i nie
usłyszeli prośby, aby się
wyprowadzili i wzięli za
siebie 100% odpowiedzialności. Będą mogli
żyć swoim dorosłym życiem, do którego tak dążyli.
Alkohol nie jest dobrym rozwiązaniem, a
jeśli już pijesz - rób to z
umiarem,
bo jedna impreza, jeden
drin za dużo i możesz
przekreślić swoje życie.
Sylwia

S TR . 5

N IE

CHCEMY BYĆ SOBĄ !

Któregoś dnia przy
rodzinnym stole poruszyliśmy temat współczesnej młodzieży. Z
rozmowy wynikło ze
dzisiejsze dziewczęta
zamiast wzorować się
na słynnej "królewnie
Śnieżce " upodobniają
się do Barbi o pięknych kształtach. W
wolnym czasie oglądają brytyjskie telenowele, a na twarze nakładają warstwę przeróżnych chemikaliów, aby
do złudzenia przypominać swój autorytet
np. Ewę Farnę. Natomiast chłopcy zamiast
zachwycać
się
"odważnymi rycerzami" wolą kosmicznych
wojowników. Między
sobą prowadzą niesamowicie ważne rozmowy na temat tego,
kto więcej „wyrwał
lasek"
jednocześnie

klikając komputerową
myszką w celu zabicia
paru potworków w
ulubionej grze.
Większość młodzieży
zamiast czytać ciekawe
książki, śledzi z zapałem komentarze na
facebooku. Każdy nastolatek szuka sobie
idola wśród tych, którzy używają całej masy
przekleństw,
mają
wszystko w "dupie", a
dzięki temu są naprawdę fajni i w ogóle
super. Ta rozmowa
nasunęła mi na myśl
pewną
wątpliwość.
Czy aby na pewno patrzenie na młodzież z
perspektywy pokoleń
jest właściwe. Nie!
Młodzież zmienia się
tak szybko jak szybko
płynie czas.
Agata
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F ACEBOOK H ORROR S TORY
Mam „twarzoksiażkę”,
bo podobno bez fejsa
się nie żyje. Żadne z
moich czynności życiowych nie zostały jeszcze zaburzone, więc
zapewne mogę to zawdzięczać
jedynie
koncie na tym profilu.
A na moim kanale
wiadomości cyrk na
kółkach i wyznania
rodem z talk-show pani Drzyzgi dotyczące
problemów ważnych,
ważniejszych i takich,
od których Warszawa
ponownie się zawali.
Najpierw
kopalnia
zdjęć
elo-słegprzyszłych gangsterów
i aspirujących na królowe osiedla dresiar,
które mają góra 15 lat,
a zdjęcia obowiązkowo z pojedynczym,
wymiętym papierosem
podkradzionym tacie
(który palą grupowo)
i puszką piwa z dyskontu, bo na lepsze
szkoda wydawać kieszonkowe, bo musi
zostać na Bravo Girl/
Bravo Sport.
Czytam, czytam dalej
i nie wierzę w to, co
widzę. Osobiście nigdy
nie zrobiłabym emocjonalnego
striptizu,
ale z drugiej strony
obawiałabym się, że
nie mam wystarczającej liczby znajomych,
by ktokolwiek przejął
się moim losem. I zostałby smutek, żal i

zgrzytanie
zębami.
Zresztą, czy ja w ogóle
mam takie problemy,
które chociaż w jednej
setnej pokrywają się z
wyzwaniami,
jakie
okrutny świat zgotował młodym duszyczkom?

Z RESZTĄ ,

odznaczanie wszystkich
polubionych
zdjęć, usuwanie postów, zdjęć, a na końcu
usunięcie ze znajomych i napisanie postu
w stylu: „Faceci to świnie”, ”kto mnie pocieszy?” „Łorst dej ewer”.

CZY JA W OGÓLE MAM TA-

KIE PROBLEMY , KTÓRE CHOCIAŻ W
JEDNEJ SETNEJ POKRYWAJĄ SIĘ Z WYZWANIAMI , JAKIE OKRUTNY ŚWIAT
ZGOTOWAŁ MŁODYM DUSZYCZKOM ?
Te problemy ciężkiego
kalibru zazwyczaj dotyczą wielkich miłości
na zabój trwających
przy dobrych wiatrach
jakieś dwa tygodnie i
kończą żywot przez
diabelnie ważną kłótnię, w której w ramach
konstruktywnego argumentu pojawia się
FOCH. O zgrozo! To
jeszcze nie koniec
atrakcji, jakie człowiek
człowiekowi zgotuje nagle wszystko przechodzi ze świata, powiedzmy, „realnego”
do
wirtualnego
(pisanie setek SMSów i
wiadomości na „fejsie”
to chyba nie do końca
świat realny, ale mniejsza o większość). I tu
dopiero zaczyna się
heca… znaczy tragedia, ale tylko od strony
damskiej. Tutaj najpierw zmiana statusu,
potem
ceremonialne

A potem wianuszek
przyjaciółeczek zaczyna wypytywanie „Co
się stało?”, na które
odpowiada
„Nic”/”Nieważne”/”
Nie chcę o tym mówić” (teoretycznie niepotrzebne skreślić, ale
użyć kilku zwrotów w
celu wyjaskrawienia
swojej osobistej tragedii nie zaszkodzi). Gdy
ilość komentarzy dobija do setki, w końcu
dziewczę o złamanym
sercu postanawia uzewnętrznić swoje emocje. Jej wywody może
przeczytać każdy znajomy
(każdy
z 1685) lub, co gorsza,
znajomy znajomych i
tutaj o nieszczęśliwej
miłości dowiaduje się
pół
dzielnicy,
całe miasto lub wieś z
kilkoma sąsiadującymi. „Biedny” chłopak
dla odmiany ma pretensję tylko swoich

kumpli, którzy naroili
mu pomysł znalezienia
dziewczyny, co lepsze
wmawiali, że będzie
fajnie.
Ale problemy nastolatków to nie tylko te miłosne. Wiele z nich
uważa się za małe hipopotamy lub jak kto
woli – słoniątka, a by
to zmienić, stosuje różne dziwne diety z kosmosu. W tym samym
czasie wstawiają po 10
zdjęć każdego dnia:
koniecznie z tą samą
miną, a pod zdjęciem
multum komentarzy
od Kółka Wzajemnej
Adoracji, na których
komentarze
autorka
odpisuje jaka to jest
brzydka i gruba. Skoro
jest taka pewna swojej
szkaradności, to czemu jest tak bezlitosna i
zmusza innych do
oglądania jej brzydoty? Miej serce dla biednych ludzi, szkarado!
A ci, którzy mają
prawdziwe problemy,
zazwyczaj milczą: nie
chcą nikomu zawracać
głowy, starają się działać na własną rękę.
Nieraz ukrywają to
maskami, przy innych
uśmiech nie schodzi
im z twarzy. I to jest
dopiero problem.

MC
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U CZENNICA „O SIEMDZIESIĄTKI ” W FINALE O LIMPIADY !
Katarzyna Bejmowicz uczennica klasy IV
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego znalazła się w gronie finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Dołączyła
do
51
uczniów z 37 szkół,
którzy
wywalczyli
miejsce w finale - odbędzie się on 7 marca
w siedzibie Wyższej
Szkoły Logistyki w
Poznaniu. Do etapu
szkolnego Olimpiady
Logistycznej przystąpiło około 7 tys. uczniów
z całej Polski, z ZS
CKP było ich 17, sześcioro spośród nich
przeszło do etapu okręgowego, który odbył
się 5 grudnia w Warszawie. Wśród najlepszych znalazła się
uczennica
z

„Osiemdziesiątki”
Olimpiada znajduje się
w wykazie turniejów i
olimpiad
tematycznych, których laureaci i
finaliści są zwolnieni z
etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Katarzyna, tak jak
jej rywale, ma szansę
na nagrodę główną,
którą są bezpłatne studia I i II stopnia w
Wyższej Szkole Logistyki. Ci, którzy zajmą
miejsca II i III otrzymają bezpłatne studia I
stopnia w tejże uczelni.

Oczywiście wszyscy
finaliści i laureaci mogą liczyć na cenne nagrody i uznanie w swoich
macierzystych
szkołach.
- Dwa etapy poza mną
- mówi Katarzyna przede mną trzeci, najważniejszy. W pierwszym trzeba było rozwiązać test składający
się z 25 pytań, etap
drugi był zdecydowanie trudniejszy – 75
minut, test wielokrotnego wyboru i znów 25
pytań, trzeci stopień
Olimpiady to już sam
szczyt. Zadania problemowe, do rozwiązania
od 3 do 5 w czasie 90
do 150 minut. Oczywiście czas pozostały do
ostatniego etapu wykorzystam na przygotowanie pod kierunkiem
pani Karoliny Majszak, która ma w naszej szkole zajęcia z
logistyki. Konkurencja
jest bardzo silna, zadania na trzecim poziomie na pewno nie będą
łatwe, ich autorami są
nauczyciele akademiccy. Już cieszę się, że
doszłam do finału, postaram się wykorzystać
na tym ostatnim etapie
wszystkie swoje umiejętności.
Kasia cieszy się, że
jej czteroletnia praca
przyniosła
takie

efekty, twierdzi, że
dla osiągnięcia sukcesu niezbędna jest
systematyczność. W
olimpiadzie startuje
po raz drugi, w tamtym roku debiutowała, wraz z kolegami „przecierała szlaki”. Uważa, że nie
ma żadnych cudownych recept na sukces, po prostu praca,
praca i jeszcze raz
praca! Do olimpiady
pozostały
jeszcze
dwa miesiące, trzeba
zdobytą wiedzę uporządkować, usystematyzować, a następnie wykorzystać.
Bez względu na to,
jak wypadnie w finale, swoje plany życiowe wiąże oczywiście z logistyką, planuje studia, chociaż
jeszcze nie zdecydowała na jakiej uczelni. Najpierw jednak
matura - z przedmiotów
dodatkowych
będzie zdawała geografię. Uczy się bardzo dobrze, ma wysoką średnią, interesuje ją wszystko, co
związanie z transportem, wszelkie zagadnienia, które wiążą się z tą dziedziną
gospodarki.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

Poza tym lubi dobre
filmy, słucha dużo
muzyki i … uwielbia
szybkie samochody,
ma prawo jazdy nie
tylko na samochód
ale nawet na wózek
widłowy! Logistyka
to, jak powszechnie
się sądzi, domena
mężczyzn - w klasie
finalistki – IV ct - jest
20 chłopców i tylko
10 dziewczyn, ale
ona nie uważa, by
była to dziedzina zastrzeżona dla płci
brzydkiej.
- Klasy logistyczne
na dobre zadomowiły
się
w
„Osiemdziesiątce”,
cieszą
się
coraz
większym zainteresowaniem, a sukcesy
w olimpiadzie stanowią dodatkową zachętę dla naszych
uczniów - mówi dyrektor Julia Jakubowska. Staramy się
ich wspierać, zachęcać i motywować do
nauki, mają oni na
pewno świadomość,
że udział w olimpiadzie to szansa na
bezpłatne studia, ciekawe staże czy praktyki.
Grażyna Bolimowska-Gajda

„

C IĘŻKI ŻYWOT ” UCZNIA W SZKOLE (3)

Jak wygląda nauka na Wyspach?

Szkolna
przygoda
Anglików rozpoczyna się w wieku 5 lat,
a szkołą do której
chodzą jest odpowiednik szkoły podstawowej (primary
school) – Infant i Junior School. Do Infant School uczęszczają dzieci do 7 lat,
a do kolejnej nieco
starsze. Etap ten
kończy się w wieku
11 lat, egzaminami,
które nazywają się
powszechnie
„11Plus”, w którym
dziecko zdaje 4 testy:
ze znajomości słownictwa, ogólny o języku, matematyki i
sprawdzający logiczne myślenie, spostrzegawczość i inteligencję.
Szkoła
średnia
(Secondary school)
jest odpowiednikiem
naszego gimnazjum.
Szkoły średnie prowadzą do egzaminu
General Certificate
of Secondary Education (GSCE), który
dzieci zdają w wieku
16 lat. Od ich zdania
zależy dalsza edukacja, gdyż jedynie
przy uzyskaniu dobr y ch
wy nik ó w
można zdać odpowiednik matury –

tzw. A-level. Do Alevel przygotowuje
nauka w 2 letnim
college’u.
Studia w Wielkiej
Brytanii, podobnie
jak u nas, są dwustopniowe, 3-4 letnie
studia
licencjackie
(undergraduate)
oraz 1-2 letnie studia
magisterskie
(postgraduate).A
szkoły podzielone są
na cztery rodzaje:
uniwersytety o bardzo wysokim poziomie nauczania, politechniki o kierunkach ścisłych, różne
kolegia
oferujące
wszelkie kursy zawodowe.

szkolnego.
Większość ciuszków można dostać w zwykłych sklepach, natomiast bluzę z logo
szkoły, blezer, krawat trzeba zakupić
w placówce.

Codzienne
zajęcia
poprzedzone są krótkim spotkaniem z
nauczycielem, w czasie którego sprawdzana jest lita obecności uczniów. Klasy
są dzielone na różne
zajęcia na tzw. Tutor
group w zależności
od możliwości i wyników w nauce. Co
ciekawe, na Wyspach są trzy trymestry: jesienny, wioLekcje zaczynają i senny i letni.
kończą się zazwyczaj
o tej samej porze M.C.
od
8.45am
do
3.45pm. Czas nauki
jednak wydłuża się,
bo bardzo popularne
są dodatkowe zajęcia
dla dzieci w postaci
szkół muzycznych,
treningów
sportowych, zajęć artystycznych.
Charakterystycznym
elementem
angielskim szkoły są również mundurki. Rodzice dostają listę
"umundurowania"
na początku roku
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E KO - TEST
13 stycznia odbył się
pierwszy etap Olimpiady Ekologicznej.
Mecenasem konkursu jest właściciel
marki Toyota, produkującej samochody, w których stosuje się nowatorskie,
ekologiczne rozwiązania.

czyli klasy o rozszerzeniu biologicznogeograficznym. Test
składał się z zadań
zamkniętych i dotyczył ochrony środowiska przyrodniczego. Nie sprawił nam
większego problemu
i większość z nas
skończyła
pracę
przed upływem goW
teście
wzięło dziny przewidzianej
udział ponad dwu- na jego rozwiązanie
dziestu uczniów z testu.
naszej szkoły, w tym
wielu z klasy II B lo,
MC

S TR . 9

S TR . 9

E LEKTRONICZNY MINIMALIZM
L ONDON G RAMMAR – I F

Każdy, kto chociaż
troszeczkę jest
otrzaskany z branżą
muzyczną, słyszał
zapewne o London
Grammar, które pojawiło się na rynku
ze swoją pierwsza
płytą pod koniec
2013 roku.

YOU WAIT

ambietycznym
brzmieniem idzie
specyficzny głos wokalistki, który przy
wysokich dźwiękach
można pomylić z
głosem ognistowłosej Florence Welch.

Cała płyta jest jednostajna, przy czym
Zabieg stary jak
świat: w styczniu re- czasem może okazywać się przytłaczająedycja płyty, by
przypomnieć o sobie ca. Jest jednak barponownie. Dlatego ja dzo spójna i utwory
odnajduję ponownie gładko przechodzą
„If you wait”, które
jeden w drugi. Słupokryło się nieco już
chając płyty z nastakurzem w mojej biwieniem, jakiego roblioteczce i słucham
ponownie, by wydać dzaju jest to muzyka,
zapewniamy sobie
sąd.
godzinę nastrojowej,
Elektronicznoemocjonalnej podrópopowa mieszanka
dźwięków utrzyma- ży.
na w klimacie artystycznej niezależności przywołuje na
MC
myśl taki zespół jak
the XX. Jednak za
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T ROCHĘ HUMORU NA KONIEC
- Zrobiłeś zadanie?
- Proszę pani, mamusia zachorowała i musiałem
wszystko w domu robić...
- Siadaj, pała! A ty Witku,
zrobiłeś zadanie?
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu...
- Siadaj, jedyna! A ty Jasiu
zrobiłeś zadanie?
- Jakie zadanie, proszę pani,
mój brat wyszedł z więzienia,
taka balanga była, że szkoda
gadać!
- Ty mnie tutaj swoim bratem
nie strasz! Siadaj, trója.
xxxxxxx
- Hej, ty tam, pod oknem kiedy był pierwszy rozbiór
polski? Pyta nauczyciel.

Rodzina je spokojnie obiad,
aż tu nagle wpada Jasiu i
drze się:
- Mamo, babciu, siostro, Tatuś się powiesił na poddaszu.
Wszyscy rzucają łyżki i talerze i pędza po schodach na
górę, a Jasiu spokojnie:
- Prima aprilis...
No to wszyscy wielkie
"UFFFFF"...

-Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z
tymi baranami! Pytam ich kto
wziął Bastylię, a oni krzyczą,
że to nie oni!
-Niech się pan tak nie denerwuje -uspokaja dyrektor może to rzeczywiście ktoś z
innej klasy.
XXXXX

A Jasiu kończy:

-Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?

- ... w piwnicy..

-To trza było przeczytać?

xxxxxxx

-Tak, na dzisiaj.

Uczniowie na obozie wybra- -Kurna, a ja przepisałem..
li się na wycieczkę do jaskini, w której miały być piękXXXX
ne stalaktyty. Niestety jaskinia okazała się być

- Nie wiem.

prawdziwym labiryntem.
- A w którym roku była bitwa Błąkają się, błąkają, aż nagle
napotykają mężczyznę z
pod Grunwaldem?
długą brodą:
- Nie pamiętam
- Czy może nam pan wskazać drogę do wyjścia? - pyta
- To co ty właściwie wiesz?
wychowawczyni.
Jak chcesz z zdać maturę?
- Do wyjścia?! Jakbym znał
- Ale ja tu tylko kaloryfer na- drogę do wyjścia, to nie sieprawiam.
działbym tutaj pół roku!

Kowalski zawsze zostawiał
swój samochód pod blokiem.
Ponieważ nie miał alarmu za
szybą zostawiał kartkę: Brak
benzyny, silnika i akumulatora. Pewnego dnia przychodzi, a na kartce dopisek: "No
to i koła nie będą ci potrzebne."
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