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Wywiad z tegorocznymi
maturzystami
Jak ustrzec się GRYPY
AH1N1
Ciekawostki ze ŚWIATA
Rozrywka ku pokrzepieniu serc ;)
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Od redakcji…
Skończyło się lato, co oznacza tylko jedno- SZKOŁA! Hmm…więc nauka, prace domowe, częste
zrywanie się o świcie z łóŜka…DuŜo by mówić. Wraz z początkiem września, w głowach co
ambitniejszych uczniów kiełkuje się postanowienie:…”W tym roku będzie pasek…”. Niestety,
początek jest dobry, tylko finisz jakiś nieudany. Na szczęście nie dla wszystkich, bo co roku są tacy,
co mają cenzurki z paskiem – chwała im za to! Niektórzy zWas (nie czarujmy się, jasne, Ŝe nie
wszyscy) cieszą się, Ŝe jest wrzesień i ten okres, który do wakacji zdąŜy nam się wszystkim znudzić
– rok szkolny. Klasy III liceum i IV technikum ogarnia blady strach: „O BoŜe, MATURA…”.
Jedyny dobry sposób to brać się do nauki, o czym od początku raczą nas informować nauczycielekochani prawda?! Ach…MoŜe jednak maja rację?! Kończąc wywody. śyczymy Wam wszystkim
udanego roku szkolnego, a w czerwcu zadowolonych rodziców i nauczycieli.
Maturzyści- owocnych przygotowań i Ŝeby nas, drodzy uczniowie nauczyciele nie
zamęczyli. ;) A nauczycielom CIERPLIWOŚCI!

Czy wiesz Ŝe…
•
•
•
•
•

Piramida Cheopsa z budowana jest z 2,3 mln ociosanych bloków wagi średnio 2,5 t.,
wysokość 146,5 m długość u podstawy 231 m.
Trasa biegu maratońskiego wynosi 42 195 m.
Pierwsza Kawiarnia europejska powstała w Londynie w 1652 roku, druga 1671 roku.
Klasztor Jasnogórski został wzniesiony na Jasnej Górze w ok. 1430 roku.
Najstarszym miastem w Polsce jest Kalisz, w 2000 roku święcił 1840 lecie swojej historii.

JAK USTRZEC SIĘ GRYPY WYWOŁANEJ WIRUSEM
TYPU AH1/N1
Stosuj się do poniŜszych zaleceń!
Unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
Pozostań w domu, jeśli u Ciebie występują objawy grypopodobne,
Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką - pomoŜe to
zapobiec zakaŜaniu wirusem innych osób,
JeŜeli nie masz chusteczki zakryj nos i usta rękawem powyŜej łokcia,
Często myj ręce wodą z mydłem unikaj dotykania rękami oczu, nosa
i ust.
JeŜeli byłeś w rejonie występowania grypy wywołanej wirusem typu AH1N1, poinformuj
lekarza. Bezwzględnie stosuj się do wszelkich zaleceń miejscowej słuŜby zdrowia.

Z Tegorocznymi maturzystami
Rafałem Szymaszkiem i Krystianem
Rycharskim

• Co sądzicie o obowiązkowej maturze z matematyki?
Rafał: Moim zdaniem wprowadzenie kolejny raz
obowiązkowej matury z matematyki jest złym pomysłem, poniewaŜ moi rówieśnicy, którzy wybierali szkołę średnią kierowali się tym, co będą robić
w przyszłości a większość z nich wybierała profile
w ogóle niezwiązane z matematyką.
Krystian: Wprowadzenie obowiązkowej matury
z matematyki jest trafnym pomysłem, dopinguje to
młodzieŜ do nauki matematyki, która jest wszechobecna w późniejszym dorosłym Ŝyciu. Wykształcenie odgrywa diametralną rolę.

Czy wybieracie przedmioty dodatkowe czy zostajecie przy obowiązkowych?
R: Zostaje przy obowiązkowych.
K: Oczywiście, Ŝe wybieram, dodatkowe gdyŜ zamierzam po skończeniu szkoły kontynuować
naukę na studiach i poszerzać swoje horyzonty.
• Czy dziewczyna była by w stanie zachęcić was do lepszego przygotowania się do matury?
R: Nie, bo to jest moja sprawa.
K: Myślę, Ŝe dziewczyna moŜe mieć wpływ na przygotowanie do matury, dopingując i wspierając
w nauce
• Czy dobrze przygotowują was nauczyciele do matury?
R: Oczywiście, Ŝe tak.
K: Oczywiście, nauczyciele starają się z całych sił, przygotować nas jak najlepiej do egzaminu
maturalnego.

•

• Jaka jest wasza ulubiona pani profesor?
R: Lubię wszystkich na swój sposób.
K: Lubię i szanuję wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole.
• Czy chcecie kontynuować naukę po maturze?
R: Tak, lecz to zaleŜy od wyniku na maturze.
K: j.w.
• Czy po odejściu z liceum będziecie miło wspominać szkołę?
R: Oczywiście nie Ŝałuję wyboru szkoły. Zawsze mile będę wspominał swoją klasę i kochaną
wychowawczynię.
K: Podejrzewam, Ŝe po ukończeniu szkoły będzie mi brakowało kolegów i koleŜanek z klasy oraz
wszystkich profesorów uczących mnie przez te 3 lata. Szkoła średnia to najwspanialszy okres
w Ŝyciu kaŜdego człowieka. W kaŜdej wolnej chwili chętnie będę wracał wspomnieniami
do naszego „Mechanika”.

ChociaŜ to koniec wakacji, to wrzesień będzie miły, wesoły, przyjemny
i sympatyczny, jakby nic nie zwiastowało końca wakacji, jakby nadal trwały.
I tak teŜ będzie, moŜesz liczyć na luz, swobodę, dobrą zabawę
i ciepłe kontakty z otoczeniem. W szkole miła, niczym nie
skrępowana atmosfera. MoŜesz spokojnie wystartować
z nowymi pomysłami. Słońce i Wenus w Twoim znaku sprawią, Ŝe będziesz miał wiele okazji, aby poznać kogoś wyjątkowego i przeŜyć niezapomnianą pierwszą miłość.

szczerzy zęby do nauczyciela
Zjada ściągi po klasówce
Powiedział do pani woźnej, która zwróciła mu
uwagę: ,,niech pani uwaŜa bo jutro juŜ moŜe pani
nie pracować w tej szkole’’
Podpalił koledze plecak na lekcji i zapytał czy moŜe
wyjść po gaśnicę
• Śpiewa na lekcji muzyki
• Pije wodę z kranu mówiąc:,,kaca mam’’
• Nie uwaŜa i biega na lekcji w-f
•
•

•

Jasiu do Małgosi:
- MoŜe pójdziemy do kina?
- A nie lepiej do mnie - mówi Małgosia.
- Zapomniałaś, przecieŜ u Ciebie w domu
telewizor nie działa.

•

Jasiu wrócił ze szkoły i pyta:
- Mamo, kto wygrał bitwę pod Grunwaldem?
- Król Jagiełło.
- A to pech! Znów pani miała rację.
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Pani w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, masz zadanie domowe?
- Tak, mam.
- To pokaŜ mi je.
Na to Jasiu:
- Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.
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Małgosia mówi do Jasia:
- Jasiu powiedz długi wyraz.
- Guma.
- Ale to nie jest długi wyraz.
- Nie, ale moŜna go rozciągnąć.

