
 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji redakcja Nowinek 
Jedynki składa Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom  

administracji  i obsługi serdeczne życzenia. 

Życzymy wszystkim: 

Lawiny radości, 
potopu miłości, 
lampek migania, 
kolęd śpiewania. 

Prezentów bez liku, 
wielu kolędników 

oraz Sylwestra do rana. 

Niech nadchodzące święta będą jedyne i niepowtarzalne a nadchodzący, 

nowy 2010 rok , najszczęśliwszy i najradośniejszy. 

 12 Listopada w na-
szej szkole otwarto 
kompleks wielofunkcyj-
nych boisk sportowych 
budowanych w ramach 

rządowego programu 
„Orlik 2012 – Moje bo-
isko” 

Na otwarcie „Orlika” 
przybyli m.in. Adam 
Struzik – marszałek 

województwa mazo-

wieckiego,         Jacek 
Kozłowski – wojewoda 
mazowiecki, Cecylia 
Domżała – radna Sejmi-
ku Mazowieckiego,     
starosta Bogdan Prą-

gowski, wicestarosta 
Waldemar Sobczak, 
burmistrz Grzegorz No-
wosielski, zastępca bur-
mistrza Adam Mróz, 
Janusz Jastrzębski – 

szef PO, Stanisław Ja-

strzębski – prezes po-
wiatowego PSL, wy-
szkowscy radni, wójto-
wie gmin, dyrektorzy 
placówek oświatowych, 
nauczyciele oraz ucznio-

wie. 

 Zebranych przywitał 
dyrektor szkoły Marian 
Popławski. 

 Strzałami do bramki, 
rzutami do kosza i 
strzałem przez siatkę 

goście sprawdzili funk-
cjonalność boisk. W 
części artystycznej mo-
gli obejrzeć prezentację 

multimedialną przedsta-
wiającą historię powsta-
nia „Orlika”, którą oma-
wiała Katarzyna Dzia-
dak z III LO. 

 Anna Przesmycka – 

przedstawicielka Kapi-

Orlik 2012 

tuły „Szkoła z klasą” i dy-

rektor Marian Popławski 

w r ę c z y l i  s t a t u e t k i   

„Przyjaciele Szkoły” : mar-

szałkowi Adamowi Struziko-

wi, wojewodzie Jackowi Ko-

złowskiemu, wicestaroście 

Waldemarowi Sobczakowi, 

przedstawicielowi  BU-

DOFIXU Cezaremu Sankow-

skiemu. Za nieobecnego 

podczas otwarcia boiska 

Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty Karola Semika sta-

tuetkę odebrała wizytator 

Jolanta Stachurska. 

Słyszysz, jak wiatr życzenia  

niesie? 

Hula po polach i szumi w lesie, 

Jak stuka w okna, wchodzi             

w kominy 

I obserwuje dziecięce miny? 

Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy, 

Niech świat z dzieciństwa znów 

w życie wkroczy. 

Poczuj makowca zapach          

wspaniały. 

Zobacz, za oknem świat cały 

biały. 

Już karp się smaży, kompot gotuje 

Mróz znów na szybach kwiaty 

maluje, 

A Ty radosny z iskierką w oku 

Szukasz Gwiazdora, czekasz        

do zmroku. 

Teraz, choć wiosen trochę       

przybyło, 

To wiatr ten sam, szumi nam miło 

Ja razem z wiatrem                        

ślę Ci życzenia, 

Niech Ci się spełnią  wszelkie 

marzenia 

A pierwsza gwiazda świecąc           

o zmroku 

Niesie Ci radość w Nowym Roku. 
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 Jednym z najbardziej zjawiskowych świąt 
obchodzonych w Stanach Zjednoczonych, Irlan-
dii i Wielkiej Brytanii jest Wigilia Wszystkich 
Świętych, czyli Halloween. W nocy z 31 paź-

dziernika na 1 listopada młodzież organizuje 
imprezy domowe, często odwiedza stare, opusz-
czone miejsca. Najmłodsi też mają korzyści z 
tego święta. W dziwnych, a zarazem śmiesznych 

strojach chodzą od domu do domu wykrzykując 
„Cukierek albo figielek!”. Urządzane są także 
publiczne zabawy dla dorosłych, występy  w te-
atrach i seanse filmowe w kinach. W naszym 

kraju Halloween stało się modne dopiero pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych. 

30 października 2009 r. w naszej szkole mieli-
śmy namiastkę Helloween. Tego dnia odbył się 
krótki konkurs w języku angielskim prezentują-
cy to święto.  

 Przygotowaniem zajęły się klasy I i II LO 
pod kierunkiem p.Pauliny Deptuły                             
i p.Kamili Matuszewskiej. 

Dominika 

tułowana „Sumienie’’. Teksty pio-
senek opowiadają o własnych do-
świadczeniach, odczuciach oraz 
spostrzeżeniach Tomka i Piotrka. 

Każdy utwór ma nutkę tajemnicy     
i refleksji. Tytuły poszczególnych 
utworów też brzmią tajemniczo 
np. „Odejdę dumnie”, „Opowieści 

nocy”, „Porozmawiajmy'.   

 
 

 
 
 
 

  

 

 Wyszkowska scena mu-
zyczna wzbogaciła się o dwóch 
k o l e j n y c h  w o k a l i s t ó w .                         
To Piotrek Telak z III LSO           

i Tomek Smyk I PMB - dwóch 
młodych, dynamicznych i am-
bitnych raperów, współpracują-
cych z WWY Kliką. Poznali się 

ponad rok temu i po wielu roz-
mowach doszli do wniosku, że 
warto spróbować stworzyć coś 
razem - coś, co sprawi, że bę-

dą mogli realizować swoje ma-
rzenia. W ten oto sposób roz-
poczęli współpracę, której owo-
cem jest zespół  Alive 2h, czyli  

Tommon i Salem, bowiem taki-
mi pseudonimami posługują się 
raperzy. W listopadzie ukazała 
się ich debiutancka płyta, zaty-

Andrzejki... rownicami, podlegali surowym 
karom i prześladowaniu, kończą-
cym się często spaleniem. 

      W Polsce procesów o czary 
było mało. Pierwszą czarownicę 
spalono na początku XVI wieku  
w Waliszewie k/Poznania . Dopie-

ro pod koniec XVIII wieku skoń-
czyła się pogoń za czarownikami i 
czarownicami. Ostatnim był stos 
w Szwajcarii, gdzie w płomie-

niach zginęła biedna służąca – 
sierota. Oskarżono ją o wrzucenie 
szpilek do mleka dziewięcioletniej 
dziewczynki. Prawda była inna – 

to dziewięciolatka sama powrzu-

cała sobie do kubka szpilki. 
Stos jednak zapłonął. Po raz 
ostatni . 

30 listopada jest wieczorem 

czarów i magii . W ten niezwy-

kły wieczór razem z przyjaciół-

mi wróżymy i przepowiadamy 

sobie przyszłość w przedziwny 

sposób.           Paulina 

W starożytności  i w wiekach 
średnich wierzono, że przy po-
mocy magii można ujarzmić 
demony, złe duchy, czy też 

diabła i zmusić je do służenia 
człowiekowi. 

        Wiara ta prowadzi nawet 

w wiekach średnich do wyróż-
nienia  magii białej, posługu-
jącej się duchami dobrymi, 
oraz czarnej, w której współ-

działają duchy złe. Podejrzewa-
ni o uprawianie czarnej magii, 
zwani czarownikami lub cza-

Strach się bać …… czyli Halloween 

 Andrzejki w ZS 1 

Z całą pewnością  ta płyta nie 
będzie jedynym projektem 

chłopaków, gdyż są oni pełni 
zapału i chęci do rozwijania 
swoich talentów. Mają też już 
nowe pomysły na kolejne pio-

senki i nowy krążek. 

Kingula. 

Wyszkowska scena muzyczna 
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Jazz 

 Ta technika tańca nawią-
zuje do gatunków takich jak 
modern, taniec współczesny a 

przede wszystkim balet. Spra-
wia wrażenie lekkości i nieza-
leżności. W Jazzie ważne jest 
rozciągnięcie ciała.  

Modern 

 Polega na przeskokach, 

skokach. Modern tak jak Jazz 
sprawia wrażenie lekkości i de-
likatności. Modern posiada bar-
dzo dużo elementów rozciąga-

nia. Oprócz tego jest wiele ele-
mentów wykonywanych na 
podłodze/parkiecie. 

Street dance 

To połączenie breakdance, hip-
hopu, lockingu, funky itp. Tłu-

macząc nazwę street dance to 
"taniec uliczny" gdyż hip-hop, 
break, locking, funky... to 
tańce uliczne, dlatego też zos-

tał tak nazwany. 

 

     

Paulo Coelho — Czarownica z Por-

tobello  

Podczas każdego tańca, któremu 
oddajemy się z radością, umysł 
traci swoją zdolność kontroli, a cia-
łem zaczyna kierować serce. 

Pytasz po co tańczę? Tak jakbyś 
pytał po co oddycham. 

Dominika 

 

Co słychać czyli . . .  

 

 
 

 

 

 

Bel - Mondo- Lady 

WZR- Cały mój świat  

Pitbull- Hotel room sernice 

ATB, Flanders- Behind  

Rihanna- Russian Roullette  

A.Dąbrowska- Nigdy nie mów nigdy  

Peja- K.C 

Funky Polak- Pamiętaj 

Eva Simons- Silly boy 

Happysad- Mów mi dobrze 

Ocean - Czas by krzyczeć 

Hey- Kto tam? Kto jest w środku? 

Jet - She`s a Genius 

Black Eyed Peas- I gotta feeling 

Good charlotte- S.O.S 

Linkin Park- Numb 

The Offspring- You’re gonna go far, kid 

The Rasmus- Justify 

Cascada-Evacuate The Dancefloor 

David Guetta -When Love Takes Over 

Peja - Poszukując ideału 

 Przede wszystkim sposo-
bem na spędzenie wolnego 
czasu. Ale nie tylko. Uprawia-
nie tej dyscypliny sportu rozwi-

ja nie tylko fizycznie, ale i psy-
chicznie. Faktem jest też, iż 
uprawianie jakiegokolwiek in-
nego hobby działa w ten sam 

sposób. Można by się zastana-
wiać dlaczego się tak dzieje. 
Taniec, ostatnimi czasy skradł 
serca wielu Polakom i nie tyl-

ko... Gdy tylko powstały pro-
gramy takie jak "Taniec z 
gwiazdami" czy "You Can Dan-
ce - po prostu tańcz!" wiele 

młodych ludzi zaczął on intere-
sować. Coraz więcej osób z 
tańca czerpie energię, humor, 
szczęście. Tańcząc zapomina 

się o wszystkim, co złe i nie 
tylko. To chwila radości, spoko-
ju i "uwolnienia się".  

RÓŻNE TAŃCE najbardziej 

popularne. 

Hip-Hop 

 Jeden z najpopularniej-
szych rodzajów tańca. Tańczy 
go wiele osób, w szczególności 
młodzież. Taniec ten wywodzi 

się z ulicznych pokazów nowo-
jorskiej młodzieży. Jeśli chodzi 
o ubiór to ludzie nie chodzą 
godzinami po galeriach... Wy-

starczy tylko mały sklepik, w 
którym znajdują się jakieś 
spodnie "z niskim krokiem" i 
krótką koszulkę. Hip-Hop tań-

czy się na luzie, ruchy są płyn-
ne, ciałem rusza się rytmicznie 

Break Dance 

 To taniec uliczny, który 
jest bogaty w elementy akro-
batyczne. Zainteresowanie tym 

tańcem najbardziej okazują 
chłopcy. To jest bardzo trudny 
styl i by móc go tańczyć trzeba 
posiadać dobre predyspozycje, 

poczucie rytmu i kondycję.  

Electric Booggie 

Taniec tzw. "Robota elektrycz-
nego". Jest bardzo widowisko-
wy. Porusza się w nim jak ro-
bot. Naśladuje się mechaniczny 

ruch przedmiotów, zabawek. 

LISTOPAD 

GRUDZIEŃ 

SQL TOP to lista najwięk-
szych hitów. Drugie wydanie 
listy to ulubione utwory wy-

branych uczniów naszej szko-

ły. Po przeprowadzeniu an-
kiety prezentujemy wam kil-
ka propozycji podanych przez 
naszych kolegów . Oto one : 



 W ramach Dnia Bibliotek 
Szkolnych 28.10.2009 r.              
w Bibliotece Pedagogicznej odby-
ło się spotkanie z  Józefem Buła-
towiczem, w którym uczestniczyły 

klasy I LZI i I LSO. 

      Józef Bułatowicz to postać od 
lat związana z Wyszkowem i wy-

szkowską oświatą, a jednocześnie 
autor wierszy, limeryków, fra-
szek, aforyzmów oraz sonetów. 

     Podczas spotkania autor opo-
wiadał o swojej twórczości, a tak-
że o zamiłowaniu do podróży. 

Po zakończeniu części autorskiej 

J. Bułatowicz odpowiadał na pyta-
nia przedst. gazetki szkolnej. 

M. Jak wygląda Pana warsztat 
pracy? 

J.B. Biurko, stół i sterta papierów 
(żartuje). Tak naprawdę trzeba 
mieć wenę i dystans do tego co 
się pisze. Trzeba umieć krytycz-
nie ocenić własną twórczość. 

M. Czy ma Pan swojego mi-
strza? 

J.B. Tak. To Adam Mickiewicz i 
jego,, Pan Tadeusz”. To była 
pierwsza lektura, która zrobiła na 
mnie wrażenie. Mickiewicz to mo-
je guru. 

M. Czy jest takie miejsce, do 
którego lubi Pan wracać? 

J.B. Jest wiele  miejsc w Polsce i 
na świecie. Bliskie mojemu sercu 
jest jednak Wilno. 

M. Ile tomików z Pana poezją 
ukazało się? 

J.B. 32, a 33 jest gotowy do wy-
dania. 

M. Ile miał Pan lat pisząc swój 
pierwszy tomik wierszy? 

J.B. To było tuż po maturze, mia-
łem wtedy 18 lat. 

M. Co sprawiło, że zaczął Pan 

pisać wiersze? 

J.B. Duże przeżycie emocjonalne, 
pierwsza miłość. 

M. Czy długo pisze Pan wier-
sze? 

J.B. Różnie. Czasami już pierwsza 
wersja nie wymaga poprawek, a 
niekiedy trzeba nanieść kilkana-
ście poprawek, żeby wiersz miał 
formę, która zadowoli mnie i czy-

telnika. 

M. Jaka jest Pana ulubiona 
forma i ulubione tematy pisar-

skie? 

J.B. Sonety. Opisuję w nich zwie-

rzęta, rośliny, krajobrazy. 

M. Ile lat minęło od Pana de-
biutu wydawniczego? 

J.B. Ok. 40 lat. 

M. Jakie ma Pan plany na 
przyszłość? 

J.B. Mam ich dużo, na pewno 
jeszcze chcę podróżować. Może 

zajmę się białą poezją. 

 

M. Dziękuję za rozmowę. 

Milena 

Część zadań nie sprawiła mi 
trudności, ale były i takie które 
okazały się trudne. 

Marta: Matematyka to nie jest 

mój ulubiony przedmiot. Dla 

mnie wszystko było trudne. 

Matura próbna                                              

z  przedmiotów           

obowiązkowych 

 W dniach 24, 25 i 26 listopa-
da w naszej szkole odbyły się 
próbne egzaminy maturalne z 
języka polskiego, matematyki i 

języka obcego nowożytnego. 
Natomiast w dniu 27 listopada 
(piątek) maturzyści z  techni-
kum zmagali się z próbnym 

egzaminem potwierdzającym 
kwalifikacje zawodowe (część 
pisemna). 

Matura próbna  

z matematyki 

 03 listopada w całej Polsce 
odbył się próbny egzamin ma-
turalny z matematyki organizo-

wany przez CKE oraz współfi-
nansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny UE. W cza-
sie tego egzaminu uczniowie 

nie tylko sprawdzili poziom  
swojej wiedzy i zapoznali się z 
procedurami egzaminu.  Wszy-
scy uczniowie w czasie 170 mi-

nut rozwiązywali zadania z po-
ziomu podstawowego.  

 A oto krótka sonda przepro-
w a d z o n a  w ś r ó d 

„maturzystów”: 

Ania: Matura z matematyki by-
ła trudna. Bardzo trudne były 

zadania otwarte. 

Karolina:Zadania nie były trud-

ne. 

Wioleta: Lubię matematykę, 
ale mam mieszane uczucia. 

Próbna  matura 

JÓZEF BUŁATOWICZ- poeta podróżnik… 
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Wywiad z Przewodniczącą Samorządu Szkolnego 

 Przewodniczącą Samorzą-
du Uczniowskiego ZS. Nr  1 im. 
Marii Skłodowskiej- Curie jest 
Matra Matuszewska, lat : 17, kla-

sa II LZI. 

W zeszłym roku była naj-
lepszą uczennicą w klasie.  Osią-

gnęła średnią: 4,5 i zachowanie:  
bardzo dobre.  Oprócz tego 

uczęszczała do chóru szkolnego i 
brała udział w reprezentacji na-
szej szkoły w zawodach sporto-
wych. 

 Dnia 29.10.2009 r. gazet-

ka szkolna – Nowinki  Jedynki  
przeprowadziła wywiad z prze-
wodniczącą samorządu uczniow-
skiego naszej szkoły-  Martą  Ma-
tuszewską. 

Milena: Czy lubisz naszą szkołę? 

Marta:  Bardzo lubię!!!  Myślę, że 
podjęcie nauki w ZS.. Nr 1 im. 
Marii Skłodowskiej- Curie było 
moim najlepszym wyborem w 
życiu . 

Milena:  Twoje ulubione przed-
mioty to? 

Marta: Najbardziej  lubię w-f, 
matematykę i informatykę.             
Z dwoma tymi przedmiotami wią-

żę swoją przyszłość. 

Milena: Skąd pomysł by wziąć 
udział w wyborach do samorzą-
du uczniowskiego? 

Marta: Pomysł dała mi moja wy-
chowawczyni  pani Ewelina Błach-

no. Jest to dla niej bliski temat, 

gdyż sama jest opiekunką samo-
rządu uczniowskiego. To właśnie 
ona zachęciła mnie do wzięcia 
udziału     w wyborach. 

Milena:  Czy czułaś że masz du-
że poparcie? 

Marta: Szczerze to liczyłam tylko 

na poparcie mojej klasy, która 
mnie wspierała podczas wyborów 
i zrobiła dla mnie piękny plakat. 

Byłam w szkole jak dowiedziałam 
się, że uzyskałam 105 głosów. Do 
tej pory nie wiem kto na mnie 
głosował. 

Milena: Czy w przeszłości pra-
cowałaś w Samorządzie 
Uczniowskim? 

Marta: Wcześniej byłam już 
osiem razy gospodarzem klasy, a 
rok sekretarzem szkoły, a więc 

nadeszła pora, aby spróbować 
czegoś więcej :) (śmieje się Mar-

ta). Myślę, że mam już doświad-
czenie w tej dziedzinie. Jednak 
zdaję sobie sprawę, że to ogrom-
na odpowiedzialność, a więc cze-
ka mnie jeszcze sporo pracy. 

Milena: Jakie zmiany proponu-

jesz, aby zaszły w naszej szko-
le? Co byś chciała zmienić ? 

Marta: Na pewno pierwsze, co 
bym chciała zmienić to muzyka w 
czasie przerw na korytarzu. Nie-

stety na razie jest to nie możliwe,  

gdyż w czasie remontu szkoły 
zostały uszkodzone przewody 
elektryczne doprowadzające prąd 
do głośników na korytarzu.           

A więc na razie pozostało nam 
słuchać muzyki tylko na świetlicy. 
Sprawa została zgłoszona do od-
powiednich ludzi. Miejmy nadzie-
ję, że kiedyś szkody zostaną na-

prawione a my będziemy mogli 
się cieszyć muzyką w czasie 
przerw. Następną rzeczą, którą 

chciałabym wprowadzić to więcej 
turniejów rozrywkowych dla klas.  
Chciałabym zainteresować kole-
żanki i kolegów działalnością pro-

społeczną. W tym celu próbujemy 
przeprowadzić  w naszej szkole 
jeden z projektów, w którym 
uczestniczyłam podczas wyjazdu 
wakacyjnego do Zakopanego. 
Była to „Letnia Szkoła Edukacji 
Obywatelskiej” w ramach progra-

my „Obserwuję, działam, zmie-
niam”. Jest jeszcze wiele planów, 

które chciałabym zrealizować, ale 
wymienianie ich zajęłoby mi wiele 
czasu.  

Milena: Dziękuję za udzielenie 
wywiadu. 

Marta: Ja również dziękuję. 

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości   

szym świętem państwowym a 
dzień 11 listopada jest dniem 
wolnym od pracy. 

 Święto obchodzone jest w ca-

łym kraju, a najważniejsze ob-
chody są w Warszawie na placu 
J ó -

zefa Piłsudskiego, pod Grobem 
Nieznanego Żołnierza.Olga 

Patrycja  i Olga 

 Narodowe Święto Niepodległo-
ści święto , obchodzone każdego 
roku 11 listopada, na pamiątkę 
odzyskania w 1918 roku niepod-

ległości przez Polskę. 

 Dzień 11 listopada był oficjal-
nym Świętem Narodowym Polski 
w latach 1937-1939.        W la-
tach 1939-44 podczas okupacji 
hitlerowskiej oraz w okresie od 
1945 do 1989 roku, w czasie rzą-

dów komunistycznych obchodze-
nie święta 11 listopada było zaka-
zane. Dopiero w roku 1989, usta-
wą Sejmu, przywrócono obchody 
tego święta, od tego roku Święto 
Niepodległości jest najważniej-

Wystawa fotografii — Święto Niepodległości Uczennice klasy I i II Lso podczas apelu 
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 Zbliża się koniec semestru. 

Za kilka miesięcy matura. Cze-

ka nas mnóstwo sprawdzianów, 

kartkówek   i odpytywania. Za-

czyna się okres wzmożonej na-

uki a Ty zakuwasz całą noc i nic 

nie wchodzi Ci do głowy. Podpo-

wiadamy, jak skutecznie się 

uczyć i nie „zarywać” nocy. 

DLACZEGO TAK SIĘ STRESUJESZ 
I NIC NIE MOŻESZ ZAPAMIĘTAĆ? 

NERWY I POZYTYWNE MYŚLENIE 

 Stan napięcia podczas odpo-

wiedzi to nic złego. Powoduje, 

ze jesteś bardziej skoncentro-

wany, bo gdy wzrasta poziom 

adrenaliny, lepiej funkcjonuje 

Twój mózg. Musisz sobie uświa-

domić, ze ty sam jesteś odpo-

wiedzialny za jego poziom. Je-

żeli ciągle będziesz sobie po-

wtarzać „nigdy tego nie zapa-

miętam”, „nigdy mi się nie uda” 

to sam siebie skazujesz na nie-

powodzenie. Pierwszym warun-

kiem walki ze stresem jest po-

zytywne myślenie i wiara w 

swoje możliwości. 

KŁOPOTY Z KOMCENTRACJĄ 

 Ślęczysz nad książką 3 godzi-

ny, a twoje myśli krążą w obło-

kach. 

Nasz umysł jest w stanie kon-

centrować się przez 45 minut, a 

5 minutowa przerwa jest nie-

zbędna do dalszego funkcjono-

wania po takim czasie pracy. 

Kujesz 2 godziny? Zrób sobie 

20 minutową przerwę, a po 3 

godzinach – godzinę. Jeżeli nie 

pozwolisz mózgowi odpocząć, 

sam wyłączy ci koncentrację. 

Przerwy w nauce nie są stratą 

czasu lecz pozwalają uzupełnić 

straconą energię. W tym czasie 

postaraj się zrelaksować, np. 

wyjdź na spacer, zrób kilka lek-

kich ćwiczeń by dotlenić mózg. 

PROBLEMY Z ZAPAMIĘTYWANIEM 

 Im częściej się uczysz, tym 

szybciej i łatwiej zapamiętujesz. 

Znajdź swój sposób na efektyw-

ne uczenie się. 

 Jeśli jesteś wzrokowcem za-

znacz ważne informacje koloro-

wymi pisakami, rysuj wykresy. 

Rozwieś kartki z ważnymi wia-

domościami w pokoju, a szyb-

ciej zapamiętasz. 

Jeśli jesteś wzrokowcem powta-

rzaj materiał na głos, czytaj, 

nagrywaj, powtarzaj w rytm 

muzyki a osiągniesz najlepszy 

efekt. 

Bądź systematyczny, powtarzaj 

codziennie materiał. Jedz ana-

nasy, bo zawierają potas, który 

usprawnia mózg. Możesz się-

gnąć też po zwykłą marchewkę. 

STRES PRZED WKUWANIEM 

 Stres pomaga przezwyciężyć 

zmęczenie i zniechęcenie. Po-

woduje, że zdobywasz się na 

coś, co normalnie byłoby nie do 

przeskoczenia. Wszystko to 

sprawia, ze uczysz się szybciej i 

efektywniej. Dużo stresu parali-

żuje, dlatego rozplanuj sobie 

naukę, np. gdy masz klasówkę 

w piątek, zacznij uczyć się już 

w poniedziałek. 

WSZYSTKO TYLKO NIE NAUKA 

 Nagle sprzątasz pokój, zmy-

wasz naczynia, robisz wszystko 

byle tylko się nie uczyć. Znasz 

to? Potrzeba ci pozytywnego 

myślenia. Zaszalej i zjedz ta-

bliczkę czekolady. Ta mała 

przyjemność  poprawi ci nastrój 

i sprawi, że optymistycznie 

spojrzysz na naukę. Namagne-

tyzuj się, czyli pij kakao, jedz 

orzechy. Możesz uczyć  się w 

gronie znajomych (nie zosta-

niesz sam w swojej niewiedzy). 

Wspólne przepytywanie, wyja-

śnienia to dobry patent na na-

ukę.          Martyna 
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kropelki śliny zawierające wirus 

mogą osadzać się na błonie ślu-

zowej przy ustach i nosie osoby 

przebywającej blisko chorego. 

Wirus rozwija się w nowym or-

ganizmie powodując grypę. Za-

każenie może także nastąpić 

przez kontakt bezpośredni, jeśli 

człowiek chory dotyka swych 

usta lub nosa, a następnie, np. 

wita się z kimś w ten sposób, 

wirus zostaje przeniesiony. Za-

każony człowiek powoduje roz-

przestrzenianie się wirusa już od 

1- 6 dni przed wystąpieniem ob-

jawów choroby, a także do tygo-

dnia po ustąpieniu symptomów 

choroby.  

Aby uniknąć grypy należy: 

 unikać bliskiego kontaktu z cho-

rymi osobami, 

 kiedy jest się chorym, zostać     

w domu i zachować dystans do 

osób zdrowych, 

 zasłaniać usta i nos chusteczką 

higieniczną podczas kichania       

i kasłania, a zużytą chusteczkę 

wyrzucić do kosza na śmieci, 

 myć często ręce, 

 unikać dotykania oczu, nosa i 

ust, żeby nie roznosić zarazków, 

 dbać o siebie, dużo spać, być 

aktywnym fizycznie, unikać 

stresu, pić dużo płynów i zdro-

wo się odżywiać. 

Nie daj się grypie ! 

 Ostatnio bardzo dużo słyszymy 

o grypie, która bezkarnie pano-

szy się . Nie każdy wie co to jest 

grypa, jak możemy się nią zara-

zić i jak się przed nią chronić. 

Oto kilka wyjaśnień  na temat 

grypy, sposobu ochrony przed tą 

chorobą. 

Grypa jest ostrą, zaraźliwą cho-

robą układu oddechowego. 

Choroba najczęściej atakuje w 

porze jesiennej, wczesną zimą i 

podczas przesilenia wiosennego.  

Do zakażenia dochodzi drogą 

kropelkową, w przypadku, gdy 

osoba chora kaszle, bądź kicha 

S.O.S NA STRES 
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 Brakuje Ci czasem        
języka w buzi?   

Oto teksty, którymi         
powalisz !  

Najzabawniejsze 
powiedzenia         

Violetty                 

Kubasińskiej 

1. Nie dla psa kaszanka 

2. Jestem głodna jak lew 

3. Raz krowie śmierć 

4. Cała moja robota jak psem 

o bude 

5. Złota rybka znosząca złote 

jajka 

6. Wyrzucona na zbity mróz 

7. Oko za oko jak w kodeksie 

murabiego 

8. Rozbój w mroczny dzień 

9. Nie odwracaj kota z ogo-

nem 

10.Morska decyzja 

12.Veni vidi i da Vinci 

13.Umarł w szpilkach 

14.Myślisz o niebieskich Mi-

chałkach 

15.Trafiła kosa na płot 

16.Święta, święta i po ptakach 

17.Teoretycznie to ja już pięć 

razy zdałam prawo jazdy,     

a praktycznie nigdy nie 

mieszczę się w łuku. 

18.To jest sprawa życia po 

śmierci 

19.Pies sadownika 

20.Gość niezgody 

21.Co się patrzysz, jak sroka w 

granat! 

22.Beze mnie wiele spraw by 

się posypało, jak amen w 

popiele 

23.Stęk bzdur 

24.Przychodzę do ciebie z ser-

cem na widelcu 

25.Nie wiedziałam, że tak cięż-

ko być bohaterem. Jak 

przerabialiśmy Mickiewicza, 

to w ogóle nic nie rozumia-

łam, a teraz sama czuję się 

jak ten dziad Konrad. Sama 

przeciwko wszystkim. 

26.Starość nie radość. Dropsy 

nie tik taki. 

27.Ula: Viola do kogo mówisz? 

Viola: Do mojego anioła 

stróża…mam nadzieję, że 

nie poszedł na lunch. 

28.Dzwoni, ale nie w tym por-

cie. 

29.Ani tango ani walec 

30.Mieć z nim skazanie boskie 

31.Żyć pod abażurem 

32.Pleść andruty 

33. Wilk w łowczej skórze 

34.Jego noga już tutaj nie 

przyjdzie 

35.To jakaś fopa 

36.Węzeł góralski 

37.Mieć łeb jak durszlak 

38.Pańskie oko konia tłucze 

39.Mieć problemy gastrono-

miczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.W życiu trzeba działać stra-

tegicznie. Panu Bogu świecz-

kę, a diabłu zegarek. Inaczej 

żywcem cię wykopią 

41.Program ochrony świad-

ków koronowanych 

42.Śnić na dżawie 

43.Tnę grzędę, na której sie-

dzę 

44.Przyszła krowa do woza 

45.Wyssane z palcem matki 

46.Trafić kurą w płot 

47.Będzie garował, jak mrów-

ka w korcu maku 

48.Koniec z solarium. Teraz 

opalam się ekologicznie 

49.Ula:Chcesz jagodziankę?  

Viola: A z czym masz ? 

50.Spadłaś mi z chmur 

51.Mieć duże wi (chodziło o 

deja vu) 

 

 

 

52.Na koniec najlepsze – 

dasz wiarę? 

53. Rozwód w biały dzień 

54. Używam perfum              

Szalej nr 5 

55. Jaka piękna para jak            

z szybkowara 

56. Nieszczęścia chodzą       

stadami 

57. Nadepnęłaś mi na piętę 

58. Lepiej pana rozsławię niż 

ten Homar 

59.W święta to człowiek      

człowiekowi św. Mikołajem 

60. Co będziemy drzeć koce 
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Śiwęty Mikołaj (ang. Santa Claus, 
Father Christmas) – postać star-
szego mężczyzny z brodą ubrane-
go w czerwony strój, który wedle 
różnych bajek w okresie świąt 

Bożego Narodzenia rozwozi dzie-
ciom prezenty saniami ciągnięty-
mi przez zaprzęg reniferów. We-

dług różnych wersji zamieszkuje 
wraz z grupą elfów Laponię lub 
biegun północny. 
Obecnie powszechna forma tej 

postaci wywodzi się z kultury bry-

tyjskiej i amerykańskiej, gdzie jest 
jedną z atrakcji bożonarodzenio-
wych. W większej części Europy, w 
tym w Polsce, dzień Świętego Mi-
kołaja obchodzony jest tradycyjnie 

6 grudnia jako wspomnienie świę-
tego Mikołaja, biskupa Miry. Ran-
kiem tego dnia dzieci, które przez 

cały mijający rok były grzeczne, 
znajdują prezenty, ukryte pod po-
duszką, w buciku lub w innym 
specjalnie przygotowanym w tym 

celu miejscu (np. w skarpecie). 

 

legendy, obecny wizerunek – 
czerwony płaszcz i czapka – 

został opracowany w 1930 ro-
ku na zlecenie koncernu Coca-
Cola przez amerykańskiego 
artystę, Freda Mizena, jednak 

pierwsze wizerunki Mikołaja w 
tym stroju pojawiły się już w 
latach 20., kilka lat zanim zo-
stał użyty w reklamie napoju. 

Na pewno jednak reklama ta 
pomogła utrwalić w powszech-
nej świadomości ten kostium 
świętego. Rok później nowy 
wizerunek św. Mikołaja przy-

gotował, także na zlecenie Co-
ca-Coli, Huddon Sundblom. 

Adres świętego Mikołaja  
Oficjalny urząd pocztowy św. 

Mikołaja w mieście Drøbak, 

na południu Norwegii 

Listy z życzeniami do  Mikołaja 

dzieci mogą wysyłać na adresy 

  

W Rosji św. Mikołaj był również 
otoczony kultem jako patron 

uciśnionych i skrzywdzonych, 
ale przejętą z zachodu postać 
rozdającą dzieciom prezenty 
nazwano Dziadkiem Mrozem 

(ros Дед Мороз), ze względu 
na podobieństwo do bajkowej 
postaci nazywanej Moroz Kra-
snyj Nos. Zgodnie z tradycją, 

rozdaje on prezenty wraz ze 
Śnieżynką (ros. Снегурочка). 
 W tradycji bizantyjskiej jego 
odpowiednikiem jest Święty 
Bazyli, który obdarowuje pre-

zentami dzieci w dniu 1 stycz-
nia. 
W Wielkopolsce i na Kaszubach 
prezenty na Boże Narodzenie 

tradycyjnie przynosił Gwiazdor, 
która to postać obecnie zlała 
się ze święty Mikołajem. 
Mikołaj współcześnie  

 Według popularnej miejskiej  

Historia postaci  

Historia Świętego Mikołaja  

ostrzeżenie) rózgę. 

 Jedna z legend głosi, że pe-
wien człowiek, który popadł w 

nędzę, postanowił sprzedać 
swoje trzy córki do domu pu-
blicznego. Gdy biskup dowie-
dział się o tym, nocą wrzucił 

przez komin trzy sakiewki z 
pieniędzmi. Wpadły one do 
pończoch i trzewiczków, które 
owe córki umieściły przy ko-

minku dla wysuszenia. Stąd w 
krajach, gdzie w powszechnym 
użyciu były kominki, powstał 
zwyczaj wystawiania przy nich 

bucików lub skarpet na prezen-

ty. Tam, gdzie kominków nie 
używano, Mikołaj po cichutku 
wsuwa prezenty pod poduszkę 
śpiącego dziecka. 

 Święty Mikołaj, biskup Miry, 
ze względu na przypisywane 
mu legendą uczynki (m.in. cały 
majątek rozdał biednym), zo-

stał pierwowzorem postaci roz-
dającej prezenty dzieciom. 
Przedstawiany jako starzec z 
okazałą brodą, często w infule i 

pastorałem, z workiem prezen-
tów i pękiem rózeg w ręce. 6 
grudnia (w rocznicę śmierci 
świętego) grzecznym dzieciom 

przynosi prezenty (zwykle sło-
dycze), a niegrzecznym (na 

 do Drøbak w południowej Norwe-

gii: 

Julenissen’s Postkontor,                  
Torget 4,                                          

1440 Drøbak, Norwegia 

 do Rovaniemi w Finlandii: 

Santa Claus, Arctic Circle, 
96930 Rovaniemi, Finlandia 
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Św. Mikołaj w innych krajach 
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Boże Narodzenie po staropol-
sku zwane Godami lub Godami 
Ś w i ę t a m i ,  t o  j e d n o                                 
z najważniejszych świąt chrze-

ścijańskich, ustanowione zosta-
ło w Kościele w IV wieku, lecz 
dopiero dwa wieki później zo-
stały wprowadzone do liturgii 

obchody wigilijne jako przed-
świcie Bożego Narodzenia, z 
obowiązującym postem, modli-
twami, czuwaniem i oczekiwa-

niem na święto. W tradycji pol-
skiej obchody tego święta, 
zwłaszcza dnia wigilijnego zaj-
mują miejsce szczególne. W 

całej Polsce jest ono dniem 
niezwykłym i przeżywanym w 
sposób szczególny. Jak każde 
święto, Boże Narodzenie, od-

znacza się bogactwem symboli, 
które są charakterystyczne dla 
tego święta. 

W wielu kulturach drzewo, 

zwłaszcza iglaste, jest uważane 
za symbol życia i odradzania 
się, trwania i płodności. Jako 
drzewko bożonarodzeniowe 

pojawiło się w XVI wieku, lecz 
prawdopodobnie już wcześniej 
występowało jako rajskie 
"drzewo dobrego i złego"                         

w misteriach o Adamie i Ewie, 
wystawianych w wigilię Bożego 
Narodzenia. Jest to związek 
bardzo luźny i trudny do usta-

lenia, podobnie jak odwoływa-
nie się do drzewa Krzyża z Gol-
goty, które jak głosi legenda, 
zbito z rajskiego drzewa życia.  

Tradycja choinek narodziła się 
w Alzacji, gdzie wstawiano 
drzewka i ubierano je ozdoba-
mi z papieru i jabłkami 

(nawiązanie do rajskiego drze-
wa). Wielkim zwolennikiem te-
go zwyczaju był Marcin Luter, 
który zalecał spędzanie świąt w 

domowym zaciszu. Choinki 
więc szybko stały się popularne 
w protestanckich Niemczech. 

Symbolika ozdób choinkowych 

jak i samego drzewka, ma swe 
korzenie w tradycji ludowej, 
częściowo wyrosłej też na 
gruncie biblijnym: 

Gwiazda betlejemska, którą 
umieszczano na szczycie 
drzewka od ubiegłego wieku, 
miała pomagać w powrotach 

do domu z dalekich stron. 

Oświetlenie choinki broniło 
dostępu złym mocom, a tak-

że odwrócić miało nieżyczliwe 
spojrzenia ludzi (złe uroki). 
W chrześcijańskiej symbolice 
religijnej wskazywało nato-

miast na Chrystusa, który 
według tych wierzeń miał być 
światłem dla pogan. 

Jabłka zawieszane na gałąz-

kach symbolizowały biblijne 
jabłko, którym kuszeni byli 
Adam i Ewa. Później zastą-
piono je małymi rajskimi ja-

błuszkami. Pierwotnie zapew-
nić miały zdrowie i urodę. 

Orzechy, zawijane w sreber-

ka nieść miały dobrobyt i si-
łę. 

Papierowe łańcuchy przypo-

minały o zniewoleniu grze-
chem, ale np. w okresach 
rozbiorów miały wymowę po-
litycznych okowów. Zaś w 
ludowej tradycji niektórych 

regionów Polski uważano, że 
łańcuchy wzmacniają rodzin-
ne więzi oraz chronią dom 
przed kłopotami. 

Dzwonki oznaczają dobre no-
winy i radosne wydarzenia. 

Anioły mają opiekować się 
domem. 

Jemioła. Ten symbol przybył 
do nas z Anglii. Pod jemiołą 

całują się zakochani oraz 
skłócone ze sobą osoby. Pęk 
jemioły należy trzymać w 
domu do następnych świąt. 

Opłatek  to wyłącznie polski 
symbol pojednania i przeba-
czenia, którym dzielą się 

wszyscy zgromadzeni przy 
uroczystej wieczerzy, jedno-
cześnie składając sobie wza-
jemnie życzenia. Jest to znak 
miłości i przyjaźni. 

Kolędy to pieśni kościelne 
głoszące wesołą nowinę o 

narodzeniu Jezusa. Najstarsze 
z nich sięgają średniowiecza. 
Ich upowszechnienie zawdzię-
czamy prawdopodobnie fran-

ciszkanom. Jednak zwyczaj ko-
lędowania to stara tradycja an-
gielska. 

12 potraw wigilijnych  barszcz 
z uszkami, karp, kapusta z 
grzybami, kapusta z grochem, 
pierogi z kapustą, paszteciki z 

grzybami, kotleciki z ryżu z 
sosem grzybowym, kluski z 
makiem (cukrem i miodem), 
kompot z suszonych owoców, 

zupa migdałowa, śledzie, kutia. 
Liczba dań interpretowana jest 
na dwa sposoby. Jedni uważa-
ją, że 12, ponieważ tyle jest 
miesięcy w roku, bo tylu było 

apostołów Jezusa 

Puste miejsce przy wigilijnym 
stole powinno, według dawnej 

tradycji, zawsze stać puste na-
krycie dla nieobecnych i bied-
nych, którzy mogą zapukać do 
naszych drzwi. Przecież tego 

wieczoru nikt nie powinien być 
głodny i samotny. 

Siano garstka siana pod wigi-
lijnym obrusem symbolizuje 

żłóbek, w którym leżało Dzie-

Boże Narodzenie   
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Jasio mówi do mamy:  

- Mamusiu, chciałbym ci coś 
ofiarować pod choinkę.  

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli 
chcesz mi sprawić przyjem-
ność, to popraw swoją jedyn-
kę z matematyki.  

- Za późno, mamusiu. Kupi-

łem ci już perfumy. 

Sąsiad spotyka na schodach 

Fąfarę i mówi:  
- Dzień dobry! Czy wyjeżdża 
pan gdzieś na święta?  

- Oczywiście.  
- A można wiedzieć dokąd?  
- Jeszcze nie wiem. Chcę so-
bie samemu zrobić niespo-
dziankę. 

Kolega pyta Fąfarę:  

- Czy w tym roku kupiłeś coś 
pod choinkę?  
- Owszem, udało mi się kupić  
stojak. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_i_Ewa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_betlejemska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech


 23 października 2009 roku o 
godzinie 9:30 w naszej szkole 
rozpoczął się dzień sportu. Naj-
lepsze zespoły które w dniach 
poprzedzających dzisiejsze święto 

wygrały rozgrywki  zmierzyły się 
ze sobą w grach drużynowych. W 

zawodach nie brali udziału 
uczniowie z klas maturalnych, 
którzy w tym czasie uczestniczyli 
w pielgrzymce do Częstochowy. 

 Jako pierwsze rywalizowały 
dziewczęta w piłce siatkowej z 
klas: III TGa, III TH, I LZi oraz I 
Lo. 

Pierwszy mecz pomiędzy dziew-

czętami z I Lo i z III TGa, zakoń-
czył się zwycięstwem  klasy 
pierwszej. Następnie odbyła się 
walka pomiędzy I LZi i III TH, 

która zwycięsko zakończyła się 
zwycięstwem  dziewcząt z techni-
kum hotelarskiego. Mecz pomię-

dzy I Lo a III TH również zwycię-
sko zakończyły dziewczyny z kla-
sy trzeciej, następnie odbyły się 
rozgrywki I LZi i III TGa szczęśli-
wy dla technikum gastronomicz-
nego. Piąty mecz należał do 
pierwszaków rozegrano go po-

między LZi a Lo, Liceum Ogólno-

ROZPOCZĘCIE ROKU SPORTOWEGO                                 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

Wyszkowskie talenty ZS 

 22 października 2009 r pięcioro uczniów 
naszej szkoły odebrały stypendia z rąk burmistrza 
Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego. Są to Joan-
na Gołębiowska, Wioleta Nowosielska, Monika 

Prus , Kinga Turek z klasy IV TH i Robert Jani-
szewski z klasy III LO. Warunkiem przyznania 
czeku na kwotę tysiąca złotych jest średnia ocen 
powyżej 4,0 i bardzo dobre zachowanie. Nasze 
zdolne dziewczyny otrzymały stypendia już po raz 
drugi. Wszystkie miały średnią ocen powyżej 5,0  

i wzorowe zachowanie. 

 

 

kształcące odniosło zwycięstwo. 
Szósty, ostatni i decydujący mecz 
rozegrała III TGa i III TH, zakoń-
czył się on zwycięsko dla III TH. 

 Po rozgrywkach rozdane zosta-
ły dyplomy, do tego zawodniczki 
dostały symboliczne słodycze. 

Wyniki meczu wyglądały następu-
jąco: 

 1 miejsce- III TGa 

 2 miejsce- I LO 

 3 miejsce – III TH 

 4 miejsce- I Lzi 

Po zawodach dziewczyn przy-
szedł czas na rozgrywki chłop-

ców, do rywalizacji przystąpiły 
trzy najlepsze klasy: I Lzi i Lo, II 

TB oraz III TB. 

Na pierwszy ogień wyruszyli 
chłopcy z  I LZi wraz z I Lo kontra 

II TB, mecz zwycięsko zakończył 
się dla klas pierwszych. Do na-
stępnej rozgrywki przystąpili 
chłopcy z Lzi i Lo oraz III TB, 
zwycięstwo znów odniosły klasy 
pierwsze. Ostatni mecz należał do 
klasy drugiej i trzeciej technikum 

budowlanego, po zaciętej walce 

zwycięsko zakończyli go chłopaki z 
klasy drugiej. 

Po meczach znowu przyszła 
kolej na rozdanie dyplomów i łako-

ci: 

 1 miejsce- I LZi i Lo 

 2 miejsce- II TB 

 3 miejsce- III TB 

 Po siatkówce przyszedł czas na 

koszykówkę, do rywalizacji stanęły 
dziewczęta z klas: 

I LO, II LO, I LSo z II LZi. 

 Pierwszy mecz pomiędzy I LO i 
II LO zakończyły z fantastycznym 
wynikiem 24:0 dziewczyny z klasy 
pierwszej. W drugiej rozgrywce 
zmierzyły się dziewczyny z I LSo i 

II LZi kontra II Lo wygrała drużyna 
klasy pierwszej liceum socjalnego i 
drugiej zarządzania informacją. W 
trzecim, ostatnim meczu mogliśmy 
zobaczyć klasę I LO kontra I LSo i 

II LZi, sukces odniosły dziewczyny 
z pierszej klasy liceum ogólno-

kształcącego. 

 Wyniki przestawiły się na-
stępująco: 

 1 miejsce: I Lo 

 2 miejsce: II Lo 

 3 miejsce: I LSo i II Lzi 

Ewa Jakubowska i Wiola Oleksiak 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może 

być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, któ-

rej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości. Stypendium to przyznaje się uczniowi, 

który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzysku-

jąc przy tym najwyższą w danej szkole średnią 

ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co 

najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując         

w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzi-

nach wiedzy wyniki co najmniej dobre.  

17 listopada trzy uczennice naszej szkoły: Monika 

Prus z klasy IV TH, Marlena Zyśk z II LO i Marta 

Kramek z III Lso odebrały Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów. 

NOWINKI JEDYNKI 

NUMER 2 



 Od 16 do 22 listopada w  

Zespole Szkół Nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Wyszko-

wie trwał Tydzień Edukacji 

Globalnej. W całej szkole roz-

wieszono plakaty, które pozy-

skaliśmy od  Polskiej Akcji Hu-

manitarnej. Na stronie  inter-

netowej naszej szkoły wstawi-

liśmy baner TEG oraz inne 

materiały promocyjne. We 

własnym zakresie przygoto-

waliśmy plakaty dotyczące 

Milenijnych Celów Rozwoju, 

które ozdobiły korytarze na-

szej szkoły. Przed świetlicą 

wyeksponowana została ga-

zetka dotycząca współzależno-

ści pomiędzy Globalnym Połu-

dniem a Globalną Północą 
 

Naszej akcji przyświecało ha-

sło: „Edukacja globalna to 

edukacja, która otwiera 

oczy i umysły ludzi na rze-

czywistość, uświadamia 

potrzebę stworzenia świa-

ta, w którym będzie więcej 

sprawiedliwości, równości  

i będą przestrzegane pra-

wa człowieka”                                                             

                                                                             

(definicja przygotowana 

przez Centrum Północ-

Południe przy Radzie Euro-

py) 
 

W październiku 2009r.  nawią-

zaliśmy współpracę z jedną ze 

szkół średnich z Gruzji. W 

świetlicy szkolnej zaprezento-

waliśmy plakaty dotyczące 

historii i kultury tego kraju, 

największych miast gruziń-

skich, zabytków, roślinności  

oraz gruzińskiej kuchni. Prace 

wykonali  uczniowie w ramach 

konkursu „Gruzja z bliska” 

        20 listopada 2009r.  o 

godzinie 10.45 rozpoczęliśmy 

apel prowadzony w formie 

warsztatowej. Uczniowie do-

wiedzieli się o podziale świata 

na Globalną Północ i Globalne 

Południe. Następnie z każdej 

klasy, biorącej udział w apelu 

, wytypowano  po 6 uczniów, 

którzy  na dużych arkuszach  

papieru zapisywali odpowiedzi 

na pytania: „Uczę się bo…” i „ 

Nie uczę się bo….” Uczniowie z 

każdej klasy mogli podpowia-

dać swoim reprezentantom.  

Każda z grup  omawiała gło-

śno wypracowane odpowiedzi. 

Na zakończenie uczniowie 

szukali odpowiedzi na pytanie- 

dlaczego ich rówieśnicy z kra-

jów Globalnego Południa nie 

mogą  się uczyć? Ich odpowie-

dzi zostały potwierdzone przez 

młodzież, która  przeczytała 

kilka historii uczniów z Global-

nego Południa oraz zaprezen-

towała dane statystyczne do-

tyczące edukacji w krajach 

Południa. Na zakończenie 

uczniowie wysłuchali krótkiej-

części artystycznej,  obejrzeli 

prezentacje multimedialne na 

temat Gruzji a uczniowie, któ-

rzy wzięli udział w konkursie o 

Gruzji otrzymali nagrody.  

Uczestnicy apelu otrzymali 

wlepki i przypinki, zaś nauczy-

ciele wychowawcy – broszury.  

Nad organizacją i przebiegiem 

akcji czuwały Ambasadorki 

Klubu Rozwoju – Bożena Piko-

ra i Marzanna Siemienowska. 
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Myśl miesiąca 

 

„Kochaj całym sercem wszyst-

kich ludzi, bo lepiej mieć w sercu 

ranę niż kamień zamiast serca” 
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Gospodarcze znaczenie rzeki Pilicy i złóż 

piasków kwarcowych dla Mazowsza, kra-
ju i Europy. Życie i formy działalności 
człowieka w tym regionie w przeszłości i 
obecnie.  Przykłady działalności człowie-

ka w powiązaniu ze środowiskiem przy-
rodniczym na przykładzie Spały i rzeki 
Pilicy. Ukazanie uczestnikom wyjazdu 
możliwości wykonywania różnych zawo-
dów , np. organizator usług gastrono-
micznych, turystycznych, przewoźnik , 
pracownik kopalni w regionie mazowiec-

kim. Poznanie ścieżek rozwoju zawodo-
wego na Mazowszu. Wyjazd jest okazją 

do inspiracji zawodowych , odkrycia 
możliwości sukcesu zawodowego w  tym 
regionie. Jest  okazją do poprawy umie-
jętności komunikacyjnych młodzieży, 
otwarciem się na innych. Uczestnicy wy-

konując określone zadania  podniosą 
swoją samoocenę. Spędzanie aktywnie 
wolnego czasu , które dodatnio wpływa 
na rozwój osobisty. Kształtowanie po-
staw patriotycznych , przywiązania i po-
szanowania „ małej ojczyzny”. 

 bez względu na to 

jak się ubierasz, 

jakiej słuchasz muzyki, 

czy masz długie,  

czy krótkie włosy 

w dowolnym kolorze, 

gdzie mieszkasz  

I z kim się przyjaźnisz, 

bez względu na to, 

 o czym marzysz 

i jaka czeka Cię przyszłość, 

daj sobie szansę na życie bez 

HIVa 

na życie bez AIDS 

myślisz,  

że to Ciebie nie dotyczy 

naprawdę myślisz,  

że to Ciebie nie dotyczy??? 

ok 16 tysięcy 

osób każdego dnia, na całym 

świecie 

nieświadomie zakaża się HIV 

ponad 16 milionów 

osób na całym świecie zmarło 

na AIDS 

 

Kiedyś myśleli, że to ich nie 

spotyka. 

Zastanów się, zdecyduj... 

 

W dniach 28 listopada i 05 grud-
nia młodzież Zespołu Szkół Nr 1 
uczestniczyła w wyjazdach w ra-

mach projektu   „ ATRAKCYJNA 
SZKOŁA I WYSOKA JAKOŚĆ 
KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ 
ZAWODOWY DEBIUT” 

Wyjazdy studyjne 
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AIDS WCIĄŻ 

GROŹNE 

 

 Pod tym hasłem 1 grudnia 

2009roku w świetlicy szkolnej 

odbył się program profilaktycz-

ny.  

Uczniowie naszej szkoły mogli 

uzyskać wyczerpujące informa-

cje na temat : w jaki sposób 

można zarazić się HIV, jakie są 

objawy choroby, jak należy roz-

mawiać o HIV i AIDS, jak społe-

czeństwo traktuje ludzi chorych 

na AIDS. 

Do uczestnictwa w programie 

została zaproszona pielęgniarka 

szkolna.  

 Program przygotowali 

uczniowie klas: I LO, II LO, 
I TG pod kierunkiem Izabeli 
Balińskiej, Bożeny Pikory i 
Marzanny Siemienowskiej. 

 

Celem wycieczki było poznanie  
potencjału  społeczno – gospo-
darczego Regionu Mazowsza na 
przykładzie  Tomaszowa Maz., 

Smardzewa , Inowłodzi , Spały      
i Konewki.  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Red_Ribbon.svg


Piosenka  

antydepresyjna 

 

 Święta zbliżają się wielkimi 
krokami...a co za tym idzie 
kończy się pierwszy semestr w 
szkole. Nauczyciela wystawiają 
już proponowane oceny na pół-

rocze...Ostatnie gorączkowe po-
prawienie sprawdzianów i kart-

kówek. Mimo, że nadchodzą 
święta to i tak trzeba się przy-
łożyć do nauki. 

Dlatego wszystkim nerwusom 

polecam piosenką antydepresy-
jną. Jeśli rano jest Ci smutno i 
źle, zaśpiewaj sobie tę piosenkę 
z melodią i w języku jakim 
chcesz :) Słowa piosenki do 
nucenia rano (antydepresyjna): 

Jak dobrze być barankiem 

i wstawać sobie rankiem , 

i biegać na polankę , 

i śpiewać sobie tak: 

be be be kopytka niosą mnie  

be be be kopytka niosą mnie 

How good to be baranek 

and get up sobie ranek, 

and running to polanek, 

and singing just like that 

be be be kopytka  

taking me 

be be be kopytka  

taking me 

So gut baranek zu sein 

aufsteigen sobie ranek, 

und gehen  polanek, 

und singen so 

be be be kopytka  

tragen mich 

be  be be kopytka  

tragen mich  

Mistrzostwa Polski Kel-
nerów – JUNIOR-

WAITER 2009, które odbywa-

ły się  4/12/2009 podczas targów 

„HOTEL – GASTRO Meeting”w Cen-
trum Targowo – Wystawienniczym 
Expo Silesia w Sosnowcu zgromadzi-
ły rekordową ilość uczestników(48 
os) , których na bieżąco dopingowała 
cała obecna publiczność łącznie z 
wystawcami i organizatorami targów. 

W Mistrzostwach brało udział 17 

szkół z różnych miast. Wszyscy 
uczniowie zostali wyłonieni na drodze 
eliminacji przeprowadzonych w szko-
łach., polegały one na rozwiązaniu 
testu kelnerskiego składającego się z 
25 pytań. Trzy najlepsze osoby z 

każdej szkoły , które zostały zapro-
szone na finał mistrzostw do So-
snowca. 
 Finał składał się z trzech etapów: 

 test 

 ćwiczenie ( klasyczne nakrycie 

do czterech dań i deseru , połączone 
z właściwym ustawieniem szkła do 

napojów) 
dekantacja i serwis wina 
Nasza szkoła czyli ZS Nr1 im M. 
Skłodowskiej – Curie po raz pierwszy 
uczestniczyła w tych Mistrzostwach. 
Reprezentowali ją uczniowie: 

 Suchenek Krzysztof, klasa 

IV TGb 

 Mateusz Mróz, klasa IV TGa 
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 Najpiękniejszy  

stół bożonarodzeniowy 

Jak w każdym roku, przed Bożym 

Narodzeniem, w naszej szkole or-

ganizowany jest pokaz dekoracji 

stołów świątecznych. Przedstawi-

ciele klas TG i TH zaprezentowali 

wysoki kunszt estetyczny przygoto-

wując wyszukane dekoracje.  

Jury przyznała następujące lokaty:  

I miejsce kl. IV TH, II miejsce kl. II 

TGb, III miejsce kl. IV TH 

 

 

 

Turniej Szkół  Ponadgim-

nazjalnych pod hasłem 
„Młoda krew ratuje życie” 

30 listopada został rozstrzy-

gnięty konkurs, w którym brali 

udział uczniowie szkół ponad-

gimnazjalnych powiatu wy-

szkowskiego. 

Nasi uczniowie pod opieka 

nauczyciela przysposobienia 

obronnego Grzegorza Siemie-

nowskiego, dzięki dużej ofiar-

ności oddali najwięcej  krwi z 

pośród wszystkich uczestników 

– oddaliśmy prawie 60 litrów 

krwi i mimo zakończenia kon-

kursu nowi krwiodawcy wciąż 

oddają krew. 

     Na uroczystym zakończeniu 

zostały wręczone przez Dyrek-

tora Biura Zarządu Rejono-

wego PCK panią Emilię Bor-

kowską i Prezesa panią Gra-

żynę Borkowską nagrody i po-

dziękowania za 

udział  w turnieju.  

     Uczennice klasy  I LO - Ar-

leta Pawlicka  i Paulina Pa-

chulska za wykonanie prezen-

tacji multimedialnej promującej 

honorowe krwiodawstwo zdo-

były I miejsce a szkoła otrzy-

mała od Zarządu Rejonowego 

PCK piękny puchar i gorące 

podziękowania za wielki dar 

krwi przekazany potrzebują-

cym. 

 Zwycięzcy turnieju 



Reż.:Dito Montiela                           

OBSADA: Channing Tatum, Zu-

lay Henao, Terrence Howard.                           

O co chodzi: Film opowiada o 

losach Shawna MacArthura (w 

tej roli Channing Tatum), który 

na ulicach Nowego Jorku sprze-

daje podróbki. Przypadek spra-

wia, że Shawn  trafia do ponu-

rego świata podziemnych walk. 

Tu liczą się: walka o życie, 

mocne pięści, spryt i wytrzyma-

łość. Na początku Shawn jest 

zauroczony wizją wielkich pie-

niędzy. Szybko staje się gwiaz-

dą ringu. Po swoich zwycię-

stwach przenosi się z ponurych 

slumsów do luksusowych apar-

tamentów. Tam jego walki stają 

się rozrywką dla bogaczy z Wall 

Street. Z czasem jednak chło-

pak uzmysławia sobie, że ten 

świat nie jest dla niego. Pragnie 

żyć jak normalny człowiek. Do 

tego namawia go jego ukocha-

na Zulay Valez (Zulay Henao). 

Ale Shwan nie może tak po pro-

stu odejść. Żeby się wyrwać z 

kręgu przemocy, musi stoczyć 

ostatnią walkę…  

PLUSY: Główną rolę gra nie kto 

inny a sam gwiazdor „Step up”, 

który tym razem też walczy, ale 

nie na parkiecie, tylko na ringu! 

Świetnie zagrał chłopaka z ma-

łego miasteczka, który umie się 

rewelacyjnie bić. Po tym filmie 

Tatum będzie miał więcej fa-

nek:) Innymi słowy będzie się 

działo!  WTOPY: Troszkę za du-

żo przemocy i rozlewu krwi, ale 

dobrzy aktorzy przykrywają 

wszystkie niedoskonałości . To 

film dla prawdziwych twardzie-

li :) 

Reż.: Kenny Ortega                                                     
O co chodzi: 

 Już teraz  na ekranach kin 

możemy zobaczyć ostatnie wy-
stępy Króla Popu na scenie… Nad 
głowami widzów, w kierunku sce-
ny unosi się rozświetlona szklana 
kula, symbolizująca Ziemię. Leci 

prosto w ręce Michaela, który 
śpiewa „Wanna Be Startin’ So-
methin!” Potem, gdy zaczyna się 
hit „Thriller”, na scenę wbiegają 
sześciometrowe lalki zombi. Z 
kolei w trakcie numeru „Dirty 

Diana„ Jackson zostaje przywią-
zany przez tancerkę do płonące-
go łoża– po czym w jakiś cudow-
ny sposób nagle pojawia się na 
drugim końcu areny! Na scenie w 

tle widać gigantyczny napis „This 
Is It”- hasło pożegnalnych kon-
certów Michaela, które miały się 
odbyć w Londynie, a których się 
nie doczekaliśmy..Król Popu 

zmarł 25 czerwca.  Film zawiera 
też najciekawsze sceny z ponad 
100– godzinnego materiału na-
kręconego podczas prób i to nie 
wszystko! Reżyser postanowił też 
pokazać w filmie reakcje świata 

na śmierć Jacksona. Są nawet 
zdjęcia z jego pogrzebu.           
PLUSY: Film nie zdążył wejść do 
kin, a już widać było ogromne 
zamieszanie nie tylko wśród fa-

nów… Michael na scenie tańczył 
jak ze swoich najlepszych lat. Do 
tego największe hity, najlepsi 
tancerze, zespoły muzyczne, 
choreografowie i ekipa technicz-

na… Warto to obejrzeć.        
WTOPY: Film ma być wyświetla-
ny tylko przez dwa tygodnie! Ale 
jeśli odniesie sukces, być może 
zostanie na ekranach jeszcze 

tydzień albo dwa...      

K a t a s t r o f i c z n y  K a n a d a ,         
U S A  2 0 0 9  1 5 8  m i n .                    
Reż.: Roland Emmerich Scena-

riusz: Roland Emmerich, Harald-
Kloser. O co chodzi: Film twór-
ców Dnia Niepodległości. Obraz 
ten to wielkie widowisko ze 
wspaniałymi efektami specjalny-

mi, błyskotliwym montażem i 
akcją trzymającą w napięciu od 
pierwszych chwil. Przed wiekami 
Majowie pozostawili ludzkości 
kalendarz, który dokładnie wska-
zywał datę końca świata i mówił 

o zjawiskach, które miału mu 
towarzyszyć. Od tamtego czasu 
astrologowie odkryli starożytne 
teorie, numerolodzy wzory, które 
je potwierdzają, a geolodzy 

stwierdzili, że Ziemia od dawna 
jest skazana na taki scenariusz. 
Nawet rządowi naukowcy nie 
mogą zaprzeczyć faktom - w 
2012 roku Ziemię czekają kata-

klizmy o niebywałej skali. Prze-
powiednia, której początek dali 
Majowie została dobrze udoku-
mentowana, przedyskutowana, 
rozłożona na czynniki i spraw-
dzona. W 2012 roku nastąpią 

zjawiska, o których dobrze wie-
dzieliśmy - byliśmy przecież 
ostrzegani przed tysiącami lat.  

Kamila 
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