T EGO NIE ZNAJDZIECIE W ŻADNEJ GAZECIE!
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Z Mikołajem na Święta!

W AŻNE

TEMATY :



Tajemnicza IVBT



Karolina i Anita
— nasze wokalne
perełki



Mistrz nordic
walkingu —
Sebastian



MOTO SHOW



Ciekawostki
o Bożym Narodzeniu



Mikołajkowa akcja
Szkolnego
Samorządu



Sylwestrowe
kreacje

W TYM NUMERZE :

Nasi szkolni Mikołaje obdarowują uśmiechem

R OZŚPIEWANE

O D REDAKCJI
Właśnie trzymasz w
ręku (no chyba, że
masz do czynienia z
wersją online) jeszcze
ciepły numer nowego Cichacza2. Jednak
nie jest to zwyczajne
wydanie. Jest to specjalne —świąteczne
wydanie! Nawet
oprawa graficzna
nieco inna niż zwykle. W środku znajdziesz wiele tematów

związanych właśnie
ze Świętami Bożego
Narodzenia, ale nie
tylko. Święta to
szczególny dla każdego czas. Wówczas
jednoczymy się z rodziną, bliskimi,
wszelkie problemy
tracą na znaczeniu i
wszystko wydaje się
lepsze, podsumowujemy kończący się
rok i podejmujemy

N ASI BUDOWLAŃCY 2

DZIEWCZYNY

postanowienia na
nadchodzący.
Redakcja życzy
Naszym Czytelnikom, aby ten czas
upłynął w spokojnej atmosferze.
Wesołych Świąt
po prostu! Do zobaczenia „za rok”.
Redakcja.
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Kim jest IVBT?
Pozwolili się sfotografować! Kim są? Nie wiadomo! W każdym razie nie
znalazła się żadna osoba,
która uchyliłaby rąbka
tajemnicy i zaprezentowała klasę. Sądzimy, że
pisać potrafią…, to w
czym problem. Chyba, że
nie potrafią! Szkoda, w
końcu te zdjęcia i teksty

są po to, by pozostawić
po sobie ślad. Po latach
zajrzycie do Internetu, a
tu info o Waszej klasie.
Przypomnicie sobie tego
gościa, z którym siedzieliście, albo tego, od którego ściągaliście matmę,
ponieważ był najlepszy.
Szkoda… a tu nic!

Stachlewski
o narkotykach

Naszą szkołę odwiedził
Dariusz Stachlewski właściciel ośrodka szkolenia kierowców. Podczas tej wizyty przeprowadził dla uczniów prezentację dotyczącą głównie spożywania alkoholu
i zażywania narkotyków

i skutków, jakie jazdy
samochodem pod ich
wpływem. Wszyscy mogli obejrzeć filmy na ten
temat, a nawet założyć
specjalne alkogogle!
Na pewno nie jednej osobie to doświadczenie dało do myślenia.
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Rozśpiewane dziewczyny
Anita Znamirowska i Karolina Słojewska z naszej
szkoły zaprezentowały się
sochaczewskiej publiczności
w
spektaklu:
„Niebezpieczna kawiarenka”. Widowisko mogliśmy
oglądać 5 grudnia na scenie Sochaczewskiego Centrum Kultury.
To był wspaniały występ,
Anita ma już na swoim
koncie ogromny sukces, w
ubiegłym roku wygrała
konkurs Sochaczew rozśpiewany. Podziwiamy jej
umiejętności wokalne, aktorskie i niesamowitą swobodę sceniczną. Karolina
Słojewska wybrała na tegoroczny konkurs, jak sama
przyznaje, bardzo trudny
tekst, ale dzięki temu mogła
pokazać, jak wiele potrafi.
Takich występów nie po-

wstydziłaby się profesjonalna scena.
„Niebezpieczna Kawiarenka” to widowisko przygotowane przez Sochaczewskie
Centrum Kultury po raz
czwarty w ramach projektu
„Sochaczew Rozśpiewany”.
W roku ubiegłym zespół
Open Day prezentował
piosenki musicalowe, w
tym sięgnął po teksty kabaretowe tak znakomitych
autorów jak: Jeremi Przybora, Konstanty Ildefons
Gałczyński, Jonasz Kofta
czy Julian Tuwim. Oczywiście również po teksty Kabaretu OT.TO – gwiazdy
wieczoru. Reżyserii spektaklu podjęła się Anna Sobkowicz, scenografię zaprojektowała Beata Szustkie-

Gwiazdy estrady

wicz, kierownictwo muzyczne przejął Piotr Milczarek, kostiumy zaprojektowała Karolina Papiernik, a
opiekę artystyczną nad całością sprawował Artur Komorowski. Publiczność była
zachwycona dojrzałością,
ogromną muzykalnością i
wspaniałym obyciem scenicznym młodych artystów.
Nagrodę główną w konkursie otrzymał Piotr Zborowski,
który
wykonał
„Inwokację”
Jeremiego
Przybory, miejsce drugie
jury przyznało Pawłowi

Żakowskiemu, który otrzymał również nagrodę publiczności, a miejsce trzecie
zajęła Maria Fornalska.
Wyróżnienia otrzymali Weronika Migda i Dominik
Więcek. Koncert połączony
został z premierą drugiej
płyty – „Open DAY VOL
2” nagranej w studiu muzycznym Artura Kaszy. Na
tej płycie znajdziecie dwa
utwory w wykonaniu Anity
Znamirowskiej: „Boję się” i
„Nasz sen”.
G.Gajda

S TR . 4

G RUDZIEŃ 2015, S OCHACZEW

M ŁODZI UTALENTOWANI
się zaczęło.
Z: J akie jest Twoje
największe osiągnięcie?
S: Rok temu w Mistrzostwach Polski zająłem pierwsze miejsce.
Z: J akie otr zymałeś
nagrody? Czy brałeś
udział w innych zawodach?
S: Kiedy byłem na zawodach w Teresinie, za
zajęcie pierwszego
miejsca dostałem 500
złotych, były również
nagrody pucharowe i
medalowe. Na Mistrzostwach Polski nagrodą
były puchary, medale i
bardzo śmieszne nagrody zdobyte w losowaniu, ale o nich nie powiem na pewno
(śmiech).
Z: Rozumiem
(śmiech). W jaki sposób
się przygotowujesz?
S: W ogóle się nie

Nordic walking to forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnymi kijami. Niektórzy uczniowie 80.
robią to dla rozrywki,
inni natomiast rozwijają swoje umiejętności w tym kierunku.
Sebastian Kołodziejczak to uczeń klasy
I DT, który sport ten
postanowił przenieść
na wyższy poziom.
Jest Mistrzem Polski
w nordic walking z
2014 roku w przedzia-

przygotowuję.
Z: W ogóle? Nie chodzisz wieczorem z kijkami po osiedlu?
S: Nie. Ćwiczeniem
jest udział w zawodach.
Z: J ak na Twoje sukcesy reagują najbliższe
Ci osoby?
S: Dobr ze. Moi r odzice sami brali udział w
maratonie na Mistrzostwach Polski.
Z: J aki osiągnąłeś
wtedy wynik?
S: Dystans 5 km pokonałem w niecałe 32 minuty. Różnica między
mną, a przeciwnikami
to były sekundy.
Z: Gr atuluję! Wiem,
że Twoja przygoda z
nordic walking dobiegła końca, jednak życzę
znalezienia alternatywy.
S: Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę!

le wiekowym 14-24.
Postanowiłam przybliżyć Wam tę specyficzną umiejętność.
Zuzanna: Od ilu lat
trenujesz nordic walking?
Sebastian: Nor dic
walking trenuję od
trzech albo dwóch lat.
Z: Czy pomysł upr awiania tego sportu wyszedł z Twojej inicjatywy?
S: Tata mi to zapr oponował i tak to wszystko

Z Sebastianem Kołodziejczakiem
rozmawiała Zuzanna Tępczyk
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Osiemdziesiątka na MOTO SHOW!
20 listopada uczniowie
miłośników motoryza- auto concierge.
„Osiemdziesiątki” byli na cji przenoszą w inny
Strefa Motto Sportu,
Targach Motoryzacyj- wymiar. Salon wysta- Strefa Tuningu - to przekrój przez wszystkie dysnych Warsaw Moto
wienniczy ma kilka
cypliny sportu samochoShow 2015. Nietrudno odsłon, albo mówiąc
dowego. Tu spotkaliśmy
się domyślić, że miło- wprost kilka stref.
śnikami motoryzacji w Old timer to pr awdziwa utytułowanych zawodników, mistrzów Polski,
ZS CKP są uczniowie gratka dla miłośników
zawodników rajdowych,
motoryzacji klasycznej,
klas o profilu mechauczestników różnych wynicznym (IIat i IIIat) – kolekcjonerów, rodzin z ścigów i rallycrossu. Nie
chociaż nie tylko, ale to dziećmi. Podczas wysta- zabrakło także przedstawłaśnie oni tym razem wy można było zobaczyć wicieli cyklu rozgrywek
zgłębiali tajniki motory- auta od 1897 roku poprzez Drift Masters GP. Na wyczasy PRL-u .
zacji i ulegali fascynacji
stawie były obecne polStrefa Aut Marki Prewspaniałymi maszyna- mium zadowoli najbar- skie teamy samochodowe
i motocyklowe startujące
mi XXI wieku.
dziej wymagających
w zawodach na całym
Targi motoryzacyjne klientów, zarówno pryświecie. Strefa Off-Road
to prawdziwy show,
watnych jak i tych, którzy
na wystawie produkompletują flotę firmową.
cenci aut pokazują
Tu mają do dyspozycji
kompleksową ofertę obejistne „dzieła sztuki”,
modele, które zapiera- mującą wynajem aut lukją dech w piersiach, a susowych, a także szeroko
pojęty zakres obsługi -

SKS

- na terenie zewnętrznym
Warsaw Expo znajdowały
się samochody 4x4. Przystosowane są one do pokonywania najtrudniejszych przepraw. Jeśli
chcesz poczuć klimat rodem z wielkich rajdów off
-road przyjdź i zmierz się
z tym torem.
Parę modeli wybraliśmy
dla siebie, z zakupem zaczekamy, w końcu nie ma
się co spieszyć, tym bardziej, że kolejne MOTO
SHOW za rok i oferta
firm motoryzacyjnych
zapewne zostanie jeszcze
wzbogacona.

CHŁOPCÓW

Drużyna szkolnej reprezentacji w piłkę siatkową
chłopców pilnie przygotowuje się pod czujnym
okiem Macieja Misiaka

do zawodów powiatowych. Nasza reprezentacja będzie broniła w tych
zawodach tytułu mistrza
Powiatu Sochaczew.

Chłopaki wytrwale trenują!
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Ciekawostki o Bożym Narodzeniu
Prawdopodobnie nie ma
osób, które wyobrażają
sobie życie bez Świąt
Bożego Narodzenia.
Nawet jeśli kogoś nie
zachwyca perspektywa
ubierania choinki czy
spotykanie z rodziną
przy wigilijnym stole
(podobno są też tacy),
zawsze można cieszyć
się z dni wolnych od
szkoły i związanych z
nią obowiązków, czyż
nie? Niezależnie od tego, czy świętujemy Boże Narodzenie bardziej
lub mniej, jest to dla nas
coś naturalnego i można
powiedzieć, że o świętach wiemy praktycznie
wszystko. Nie znam
osoby, która nie wiedziałaby, dlaczego obchodzimy to święto lub
która nie znałaby Świętego Mikołaja. To już
jest dla nas coś normalnego... ale niejeden raz
może nas zaskoczyć.

Oto kilka ciekawostek
na temat Bożego Narodzenia.
Zacznijmy od podstaw.
Kiedy narodził się Jezus? Niby proste pytanie, jednak nie do końca. Biblia nie podaje
dokładnej daty jego narodzenia. Dlaczego
więc świętujemy jego
narodziny 25 grudnia?
Wszystko dzięki papieżowi Juliuszowi I, który
w IV w. n.e. uznał urodziny jako oficjalne
święto i wybrał właśnie
tę datę. Wielu historyków twierdzi, że Jezus
narodził się wiosną, co
mogłoby tłumaczyć pastuszków pasących
swoje trzody. Ale jak
było naprawdę, tego nie
wie nikt...
Ile wspólnego ma jeździec bez głowy i Święty Mikołaj? Wydawałoby się, że praktycznie
nic, jednak niezupełnie.
Jego wizerunek,
czyli starca mknącego po niebie zaprzężonymi w renifery
saniami, został stworzony przez autora,
który wymyślił postać jeźdźca bez głowy, Washingtona
Irvinga. Ten opisał
w jednym ze swoich

opowiadań Mikołaja,
który przemierza niebo
w latających saniach... i
tak właśnie zostało. Co
do samego świętego,
jego pierwowzorem był
biskup Miry (dzisiejszej
Turcji), który po kryjomu rozdawał swój majątek ubogim, jednak
wątpię, czy kogokolwiek zdziwi ta ciekawostka, bo jest niezwykle popularna.
My, Polacy, możemy
cieszyć się Wigilią, Bożym Narodzeniem i
dwoma dniami świąt.
Okazuje się jednak, że
Grecy są większymi
szczęściarzami! Tam
Boże Narodzenie trwa
aż 12 dni, podczas których wszyscy spotykają
się z rodziną w pubach i
restauracjach i oczywiście wręczają sobie prezenty.
Popularnym symbolem
świąt jest szopka z małym Jezuskiem, Józefem, Maryją i pastuszkami. Ale kto ją wymyślił? Franciszek z Asyżu. W XIII wieku przygotował pierwszą szopkę w Greccio, we Włoszech. W wigilię Bożego Narodzenia zwołał
swoich braci i lud z pobliskich miejscowości

do jaskini w lesie, w
której był przygotowany żłobek, słoma i siano. Przyprowadzono
owce, osły, które przywiązano przy żłobie.
Świętowano przed stajenką całą noc. Do Polski zwyczaj ten przywędrował w XVI wieku
prawdopodobnie z
Czech. Właśnie dzięki
Franciszkowi wyobrażamy sobie stajenkę jako budynek zbudowany
z drewna, bo prawdziwa
była najprawdopodobniej zrobiona z kamienia. W okolicach, w
których narodził się Jezus, bardzo trudno o
drewno.
Jak powszechnie wiadomo, nie wszystko jest
takie, jakie mogłoby się
wydawać. Czasem nawet dobrze znana nam
rzecz potrafi zaskoczyć.
Warto jednak wiedzieć
trochę więcej, choćby
dlatego, że przyjemnie
jest zabłysnąć wiedzą
przy wigilijnym stole,
dlatego też polecam
szukanie kolejnych ciekawostek, jeśli te was
zainteresowały. Internet
czeka!
Weronika Krawczyk
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My na święta!

W klasach i na szkolnych
korytarzach migają światełka na kolorowych girlandach, błyszczą i pachną
choinki, a za oknem …
śnieg. Śniegu co prawda
nie ma, ale atmosfera
świąteczna już jest i uczniowie liczą dni, które
pozostały do Świąt Bożego Narodzenia. Szkolne
życie nabiera tempa, trzeba jeszcze przygotować
jasełka, odwiedzić zaprzyjaźnione instytucje, zrobić
prezenty! Pierwszym
świątecznym sygnałem
jest 6 grudnia - Mikołajki.
- Wiara w Świętego Mikołaja dzieciom jest bardzo
potrzebna – twierdzą Mikołaje z „Osiemdziesiątki”
i nie należy za wcześnie
jej ich pozbawiać. Po co
niszczyć dziecięce marzenia i tęsknoty, trzeba pozwolić najmłodszym na
bujanie w obłokach, a jeśli
można trochę pomóc w
spełnieniu niektórych marzeń, należy to robić.
Właśnie tak jak uczniowie
„Osiemdziesiątki”, którzy
od lat wcielają się w rolę
Świętych Mikołajów i w
Mikołajki odwiedzają sochaczewski szpital. Dzieciaki, które akurat muszą
wtedy tu przebywać mogą

porozmawiać z Mikołajem, dotknąć go, pochwalić się swoimi umiejętnościami, a w nagrodę dostać pluszaka, do którego
będzie można przytulić się
w nocy, jeśli akurat mamy
wtedy nie będzie. W tym
roku, tak jak w poprzednim, najpierw uczniowie
ZS CKP zgromadzili kolorowe misie, a potem
Święty Mikołaj podarował
je dzieciom. Szpital Powiatowy to nie jedyne
miejsce, do którego on
zajrzał. Odwiedził też
dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej KLEKS.
Dzieciaki również obdarowane zostały drobnymi
upominkami. Były więc
słodycze, ale także gry
edukacyjne. Mikołaj wie,
że zwłaszcza ci najmłodsi
czekają na prezenty.
- Takie akcja uczą nas, że
należy dzielić się z bliźnimi - zapewniają członkowie Samorządu Szkolnego, który koordynuje te
działania. W naszej szkole
to nie jedyna taka akcja,
staramy się pomagać naszym młodszym i starszym kolegom w trudnych
sytuacjach życiowych.
A o „starszych dzieciach”
Mikołaj tez pamiętał i
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podrzucił im trochę zdrowego jedzenia – tu wykazał się wyjątkowym
rozsądkiem częstując jogurtami i owocami. Uznał,
że na słodycze będzie
czas w święta, a na razie
potrzebna jest energia do
pracy i nauki.
Okres przedświąteczny w
Osiemdziesiątce nie należy do spokojnych, szkolne życie nabiera tempa. Po
pierwsze koniec semestru
dla klas maturalnych, a do
tego przygotowania świąteczne. Trzeba zainscenizować jasełka, to już
szkolna tradycja, trzeba
też odwiedzić inne dzieci,
jak również dorosłych.
Właśnie taką przedświąteczną wizytę złożyli uczniowie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w
Sochaczewie. Dziewczyny
śpiewały kolędy, bez któ-

rych trudno wyobrazić
sobie Boże Narodzenie, a
śpiewają wyjątkowo i potrafią sprawić, że czujemy
magię świąt. Gospodarze
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej przyjęli nasze
uczennice bardzo ciepło,
nie obyło się oczywiście
bez poczęstunku. - Oby w
czasie nadchodzących
Świąt nie zabrakło nikomu
takiej ciepłej i serdecznej
atmosfery - mówi wicedyrektor Lucyna Sobieraj,
która kolędowała wspólnie ze swoimi uczniami.

Dzieciaki były bardzo
podekscytowane wizytą Mikołaja
i otrzymanymi prezentami!
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Co założyć na Święta i na Sylwestra?
Myślę, że każdą z nas dopada ten sam problem - w co
ubrać się na Święta i na
Sylwestra? Panowie mają
z tym zdecydowanie mniejszy problem, skupię się więc
na paniach.
Choć nie da się dogodzić
wszystkim, to na pewno
ciotki i babcie spojrzą na nas
łaskawszym wzrokiem, kiedy spódnica lub sukienka
zakryje więcej niż połowę
pośladków. Głównie dlatego
w Wigilię należy postawić
na prostotę i elegancję, niezależnie od wieku. Jeśli
chcemy zaszaleć, postawmy
na odważniejszą biżuterię,
buty, dodatki.
Do prostej sukienki dopasujmy bogato zdobioną bransoletę i ciekawe buty, to wystarczy. Mniej znaczy więcej, zwłaszcza, jeśli chodzi o
taką uroczystość. I nie mam
na myśli tego, że zawsze
biała koszula stworzy świetną stylizację. Liczą się też
tkaniny - półprzezroczysta
bluzka z szyfonu to nie koszula i nie jest szykowna,
nawet jeśli założymy pod
nią najładniejszy biustonosz.
Naprawdę, nie każdy ma
ochotę oglądać Twoją bieliznę prześwitującą spod
ubrania przy
wigilijnym stole.
Dobrym wyjściem w sytuacji jest włożenie kombinezonu, który (o ile umiejętnie
dobrany do Twojego typu
figury) sprawdzi się równie
dobrze, co sukienka. Najlepiej postawić na neutralne
kolory.
Jeśli chodzi o Sylwestrową noc, sprawa wygląda
zupełnie inaczej. Trzeba
wtedy wyglądać olśniewająco, choć łatwo o

przesadę. Nie każda z
pań dobrze wygląda w
złotej sukience. Do niej
potrzeba charakteru, żeby
kreacja nie przyćmiła osoby, która ją włoży. Jeśli
nie jesteśmy pewne, czy
wyglądamy w takiej dobrze, lepiej zrezygnować i
postawić na np. cekinową
spódnicę i zwyczajną
bluzkę. To zdecydowanie
dużo bezpieczniejsza opcja. Ważnymi elementami
dopełniającymi całość
każdej stylizacji są fryzura, makijaż i dodatki.
Każdy z nich trzeba dopasować do danej sytuacji. Jeśli nie jesteś pewna,
czy dana torebka współgra i z sukienką, i z butami, poradź się siostry,
brata, mamy, nawet sąsiadki. To dużo lepsze niż
niedostosowanie ubioru
do uroczystości.
Życzę Wam wiele udanych, pomysłowych i ciekawych stylizacji, które
oczarują wszystkich. I nie
myślcie, że ubrania są w
tym wszystkim najważniejsze - nie znam nikogo
tak płytkiego, kto by tak
sądził. Wiem jednak, że
jak Cię widzą, tak Cię
piszą, więc strój to szczegół, o który warto dbać
zawsze, nie tylko odświętnie.
Dziękuję też Natalii i
Krystianowi. Jak widać,
dobrze się prezentują jako
świąteczni modele!
Zuzanna Tępczyk

Pomocnicy Mikołaja?
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P ENTATONIX
— CZARUJĄ GŁOSEM
Muzykę nie tworzą tylko dźwięki wydobywane przez instrumenty. W
jej skład wchodzi także
ludzki głos, który towarzyszy nam całe życie i
tylko od nas zależy jak i
czy go wykorzystamy.
Przykładem na to, że nie
potrzeba instrumentów,
by stworzyć muzykę
przyjemną dla ucha jest
Pentatonix - pięcioosobowa grupa młodych
ludzi, pochodząca z
Teksasu, Kalifornii i
Kentucky, która dzięki
swoim strunom głosowym dokonuje rzeczy,
które do tej pory dało
się uzyskać tylko za pomocą instrumentów.
W skład Pentatonix
wchodzą Avi Kaplan,
Kevin Olusola, Mitch
Grassi, Kirstie Maldonado i Scott Hoying.
Zespół istnieje od 2011
roku. Od tamtego czasu
nagrał kilka albumów:
PTX vol I, PTX vol II,
PTX vol III, PTXmas,
That’s Christmas to me.
Pentatonix wykonuje
covery do znanych

utworów takich jak
Can’t hold us, Where
Are Ü Now, Problem,
Say something, Somebody That I Use to Know
czy Cheerleader.
Ich nazwa pochodzi od
słowa Pentatonika, które
oznacza skale złożoną z
pięciu stopni. Każdy
dźwięk pentatoniki odpowiada członkowi zespołu.
W 2015 roku wyszedł
ich najnowszy album That’s Christmas to me,
na którym znalazły się
covery znanych, świątecznych piosenek. Słuchając takich utworów
jak Sleight Ride, Silent
Night, Joy to the Wolrd
czy First Noel możemy
przenieść się w świąteczny klimat, który towarzyszy nam tuż przed
Wigilią. Dlatego też,
kiedy radio i telewizja
oferują nam niemodne
już piosenki, należy posłuchać Pentatonix i
przestać patrzeć szablonowo na świat.
Kasia & Ola
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I NFORMATOR
MATURALNY
Matura 2016 część ustna: egzaminy ustne
wystartują 4 maja a zakończą się 27 maja.
Egzamin z części ustnej
przeprowadzany jest w
szkołach według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących
szkolnych zespołów
egzaminacyjnych.

o społeczeństwie p. pod.
oraz p. roz.
- 14:00 matura z historii
muzyki p. pod oraz p.
roz.

Matura 2016: harmonogram egzaminów
pisemnych

12 maja 2016:
- 9:00 matura z języka
niemieckiego p.pod
- 14:00 matura z języka
niemieckiego p. roz.

11 maja 2016:
- 9:00 matura z biologii
p. pod. oraz p. roz.
- 14:00 matura z filozofii p. pod. oraz p. roz.

4 maja 2016:
- 9:00 matura z języka
polskiego p. pod.
13 maja 2016:
- 14:00 matura z języka - 9:00 matura z chemii
polskiego p. roz.
p. pod. oraz p. roz
- 14:00 matura z geografii p. pod. oraz p.
5 maja 2016:
- 9:00 matura z języka roz.
angielskiego p. pod
- 14:00 matura z języka 16 maja 2016
angielskiego p. roz.
- 9:00 matura z fizyki i
astronomii p. pod. oraz
p. roz.
6 maja 2016:
- 9:00 matura z matema- - 14:00 matura z historii
tyki p. pod.
sztuki p.pod. oraz p.roz.
- 14:00 matura z wiedzy
o tańcu p. pod oraz p.
17 maja 2016
roz.
- 9:00 matura z historii
p. pod. oraz p. roz.
- 14:00 matura z infor9 maja 2016:
- 9:00 matura z matema- matyki p. pod. oraz p.
tyki p. roz.
roz.
- 14:00 matura z języka
łacińskiego i kultury
18 maja 2016:
antycznej p. pod. oraz p. - 9:00 matura z języka
roz.
rosyjskiego p. pod.
- 14:00 matura z języka
rosyjskiego p. roz.
10 maja 2016:
- 9:00 matura z wiedzy
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P ODPATRZENI !

Święta Bożego Narodzenia to
magiczny czas. Migoczące
światełka, pachnący piernikiem
dom, prezenty, choinka, a przede wszystkim odświętny czas
spędzony z rodziną - to kojarzy
mi się ze Świętami.
W naszej szkole wiszą już bożonarodzeniowe ozdoby, stoi
choinka, pod nią prezenty, a
wejście do świetlicy radośnie

ozdabia napis ,,Wesołych
Świąt". Czuć, że Boże Narodzenie się zbliża.
Zdjęcia prezentują piękną Natalię z II ALO. Ma na sobie
przywołujący Święta strój łączący kolor czerwony i zielony.
Założyła ona dopasowaną
spódnicę, czarną bluzkę i czarne buty. Połączyła z tym urocze rogi renifera, które jeszcze

bardziej podkreślają bożonarodzeniowy nastrój.
Wszystkim czytelnikom ,,Cichacza2" chciałabym
życzyć cudownych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w gronie najbliższych Wam
osób (i zwierząt, które w Wigilię może zechcą coś powiedzieć). Wesołych Świąt!
Zuzanna Tępczyk
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