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Mój deszczyku, mój kochany,
Nie padajże na te łany,
Nie padajże na te kopy,
Bo my dzisiaj zwozim snopy.
Wio, koniki, wio!
Bokiem, bokiem, za obłokiem
Idzie chmurka raźnym krokiem:
A my chmurkę wyprzedzimy,
Wszystkie snopy pozwozimy.
Wio, koniki, wio!
Spojrzę w górę, klasnę z bata,
Już i chmurka się rozlata,
Jasne niebo nad głowami,
Białe pyły za wozami.
Wio, koniki, wio!
Maria Konopnicka

Projekt okładki – Sylwester Warański

RUSZYŁ NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014…
2 września 2013 roku rozpoczął się
nowy rok szkolny 2013/2014. Wielu z nas
zastanawia się, co przyniesie kolejny etap
nauki i szkolnego Ŝycia… Jednak wrzesień
to nie tylko początek nowego roku
szkolnego. To takŜe kolejne rocznice
wybuchu II wojny światowej. Z kolei w
październiku obchodzimy Dzień Edukacji
Narodowej, a w naszym Ośrodku Dzień Patrona i Ślubowanie
Pierwszoklasistów. Nie zapominajmy, Ŝe październik to równieŜ początek
jesieni, a moŜe okaŜe się ona w tym roku najpiękniejsza, wyjątkowa? Te
wszystkie wydarzenia i rocznice będą częścią naszego szkolnego Ŝycia, które
– miejmy nadzieję – przyniesie przede wszystkim pozytywne dla nas efekty.
Szczególnie gorąco witamy pierwszaków i wierzymy, Ŝe prędko zŜyją się z
naszym Ośrodkiem. Wszystkim zaś Ŝyczymy dobrego roku szkolnego.

Oby ten rok szkolny był wyjątkowy!
W
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W 74 rocznicę wybuchu II wojny światowej słów kilka

II

wojna

konflikt

światowa

zbrojny

w

–

największy

historii

świata,

trwający od 1 września 1939 do 2
września 1945 roku (w Europie do 8
maja 1945), obejmujący zasięgiem
działań

wojennych

Europę,

wschodnią

wschodnią

Azję,

prawie
i

całą

południowo-

północną

Afrykę,

część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny
rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością
państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki
Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu
były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie
uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią . Według różnych
szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje
się 1 września 1939 roku – atak
Niemiec

na

Polskę.

3

września

przystąpiły do wojny Wielka Brytania i
Francja (w piśmiennictwie zachodnim
podaje się czasami tę drugą datę jako
początek wojny światowej). Niektórzy
historycy

za

początek

wojny

światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku
najazdem wojsk japońskich, jednakże aż do 1941 roku konflikt ten
pozostawał lokalny. W historiografii radzieckiej istniało pojęcie Wielkiej
Wojny

Ojczyźnianej,

rozpoczętej

22

czerwca

1941

roku

atakiem

niemieckim. Dla Amerykanów wojna rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku,
wraz z japońskim atakiem na Pearl Harbor.
Mateusz Lisiecki – źródła internetowe

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych

2 września 2013 r.

2.

Zebranie Rodziców

28 września 2013 r.

3.

Dzień Patrona

14 października 2013 r.

4.

Koniec I semestru dla kl. 3 LO

6 grudnia 2013 r.

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2013 r.

7.

Koniec I semestru

31 stycznia 2014 r.

8.

Ferie zimowe

3 - 16 lutego 2014 r.

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 - 22 kwietnia 2014 r.

10.

Zakończenie zajęć w kl. 3 LO

25 kwietnia 2014 r.

11.

Dzień wolny od zajęć

2 maja 2014 r.

5 maja 2014 r. - j. polski (pp)

12.

Egzamin maturalny pisemny

6 maja 2014 r. - matematyka (pp)

7 maja 2014 r. - j. angielski (pp)

13.

Egzamin maturalny ustny

5 - 30 maja 2014 r.

14.

Zakończenie zajęć w kl. 3 ZSZ

13 czerwca 2014 r.

15.

Dzień wolny od zajęć

20 czerwca 2014 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych

27 czerwca 2014 r.

20.

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.
Źródło – strona internetowa Ośrodka

Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Patrona
Uroczysta akademia z okazji
Święta Edukacji Narodowej, Dnia
Patrona oraz Ślubowania Uczniów Klas
Pierwszych rozpoczęła się punktualnie o
godzinie 10.00. W tym roku scena w auli
przemieniła się w leszczyński Rynek z
okresu okupacji, gdyŜ scenografia
autorstwa Państwa Reszel miała nas
przenieść w czasy, gdy Patron –
Zbigniew Tylewicz pracował w księgarni
Państwa Weirach w Lesznie (szczególne
podziękowania dla Pani Iwony Cichowskiej i Pana Zygmunta Wawrzynowskiego,
którzy udostępnili rekwizyty z epoki).
Najpierw usłyszeliśmy piosenkę Mimozami jesień się zaczyna w wykonaniu
Czesława Niemena – było to nawiązanie do Roku Juliana Tuwima (to on jest
autorem wiersza). Jako konferansjerzy zaprezentowali się uczniowie: Magdalena
Hajduk, Angelika Kucharzak, Zuzanna Pilarska i Marek Landzwojczak. Oprawę
oraz prezentację multimedialną, towarzyszącą całej uroczystości przygotowała
Pani Barbara Nowak.
Po powitaniu przybyłych gości i wręczeniu kwiatów Pani Teresie Tylewicz –
Ŝonie naszego Patrona (która w tym roku odwiedziła nas w towarzystwie córki i
dwojga wnucząt), głos zabrała Pani Dyrektor Aleksandra Skorniak. Podziękowała
wszystkim dotychczas uhonorowanym statuetką SOWY Przyjaciołom Ośrodka
oraz zaprosiła do tego grona dr Ewę Sierakowską – Grottel, kierującą pracą
Zespołu Poradni Specjalistycznych MEDYK w Poznaniu (za opiekę medyczną) oraz
Pana Mariana Suchaneckiego, który odebrał statuetkę dla Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu (za wprowadzenie młodzieŜy w magiczny świat
kinematografii).
Następnie przyszedł czas na Ŝyczenia dla grona pedagogicznego i innych
pracowników Ośrodka. Najpierw głos zabrali członkowie Samorządu
Uczniowskiego, potem Pani Aleksandra Skorniak, która wręczyła Nagrody
Dyrektora wyróŜnionym nauczycielom, wychowawcom i pracownikom Ośrodka.
Później odbyło się Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych szkół działających w
Ośrodku. Zamknęło ono oficjalną część uroczystości.
Po wyprowadzeniu sztandaru scena przeszła we władanie Bezsennych, którzy pod
kierunkiem Państwa Reszel i Pani Marty Chlebnej, przygotowali niecodzienną
inscenizację Ptasiego radia Juliana Tuwima. Przedstawienie bardzo się podobało,
czego wyrazem były długie i burzliwe brawa.

Kącik
cik maturzysty...
maturzysty...
Egzamin maturalny zwany również
ci
równie egzaminem dojrzało
dojrza ości
to ukoronowanie nauki w szkole średniej
redniej – liceach
cących,
cych, a dawniej w technikach i liceach
ogólnokszta
ogólnokształc
zawodowych. Często
Często mówi się, że to najważniejszy
najważniejszy w
życiu egzamin, który jest jednocześnie „przepustką”
do nauki na wyższych uczelniach. Drodzy maturzyści,
maturzyści,
jeśli zatem myślicie poważnie o studiowaniu na wybranych przez
przez siebie
kierunkach pomyślcie
pomyślcie odpowiednio wcześniej o właściwym przygotowaniu się do
matury. Pomoże Wam w tym cykliczna ramówka gazetki Wózek, nazwana – Kącik
maturzysty. Na początek kilka dobrych rad związanych z egzaminem maturalnym
z języka polskiego.
polskiego.
1. Przeczytaj najpierw cały tekst i postaraj się określić jego myśl przewodnią.
2.Odpowiadaj po kolei na pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi – zostaw puste miejsce. Będzie ci
łatwiej powrócić później do niezrealizowanych zadań.
3.Odpowiadaj na wszystkie pytania. Jeśli zadanie wydaje ci się zbyt trudne – podejmij próbę jego
rozwiązania po odpowiedzi na pytania łatwiejsze. Może wtedy będziesz – jako uważny
czytelnik całego tekstu – lepiej je rozumiał.
4.Jeśli w pytaniu wskazany jest akapit, szukaj odpowiedzi zwłaszcza we wskazanym akapicie.
5.Udzielaj zawsze tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony.
6.Pamiętaj, że na ilość elementów, które powinny znaleźć się w Twojej odpowiedzi, wskazuje
także liczba punktów za daną odpowiedź (podana obok pytania).
7.Odpowiadaj krótko i rzeczowo – spróbuj zmieścić swoją odpowiedź w 1-2 linijkach; możesz
formułować zapis za pomocą równoważników zdań, haseł, w punktach.
8.Odpowiadaj własnymi słowami. Nie cytuj, jeśli nie zostałeś o to poproszony w poleceniu.
Możesz natomiast używać pojedynczych słów i sformułowań z tekstu, jeśli nie mają one
charakteru metaforycznego.
9.Nie używaj sformułowań metaforycznych. Są one niejednoznaczne i nie pozwalają zbadać,
czy rozumiesz tekst.
10. Analizuj i wykonuj wszystkie polecenia. Aby je odszukać w zadaniu – postaraj się znaleźć
czasownik operacyjny (np. dopisz, wyjaśnij, określ...). Analizuj także zaimki pytające – po co,
dlaczego, w jakim celu, jak, czy, czemu... Każdy z nich narzuca inną odpowiedź.
11. W realizacji drugiej części tematu, czyli pisaniu własnego tekstu na zadany temat,
wymagane są podobne umiejętności jak przy konstruowaniu klasycznej rozprawki (wstęp –
teza – argumenty – powtórzenie tezy podsumowanie). Zadbaj więc nie tylko o merytoryczną
stronę wypowiedzi (wnikliwie zanalizuj temat), ale także o jej kompozycję i wartość
stylistyczno-językową.
12. Pamiętaj dodatkowo o ograniczeniach ilościowych, zarówno w ilości stron pisanego tekstu
(praca powinna być krótka, ale treściwa), jak i przywołanych przykładów (wybieraj fragmenty
istotne dla stawianej tezy, świadomie je ze sobą zestawiaj).
13. W swoich rozważaniach możesz wykorzystać tekst źródłowy zamieszczony nad zadaniami
(potraktuj go np. jako dodatkowy punkt odniesienia albo źródło stosownych cytatów).
14. Kontroluj czas i rozsądnie zaplanuj prace, pamiętając, że masz do wykonania dwa różne zadania.
Ważna
Ważna strona: www.oke.poznan.pl – zaglądajcie na nią co jakiś czas. Znajdziecie
tam między innymi informacje o terminach egzaminów, przykładowe arkusze i inne
przydatne materiały dla maturzystów.
Sylwester Warański
Wara ski

HALLOWEEN PO ANGIELSKU…
Halloween, celebrated every year on 31st October, is a festival devoted to
everything scary, spooky and creepy. Typical evening and night time activities
include dressing up and attending costume parties, lighting bonfires, telling scary
tales and watching horror films. For children there’s trick-or-treating - going door to
door asking for sweets (“treat”) and playing pranks (“trick”) - and for adults apple
bobbing - trying to bite apples swimming in a tub of water without using one’s hands.

☺
Let’s match the Halloween words☺

spooky

przebrać się

creepy

straszny

dress up

upiorny

tale

cukierek albo psikus

Scary

odrażający

Jack-o-lantern

ognisko

Treat or trick

Bonaire

lampa z wydrążonej dyni

opowieść

Joanna Kowalkiewicz

HUMOR Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH







Skawiński rozwinął paczkę i zobaczył leżącego pana Tadeusza.
Wiatr wiał tak silny, że powywracał dzwony na lewą stronę.
Beethoven był głuchy, ale przynajmniej widział co komponował.
Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka.
Adler gromadził pieniądze, ponieważ chciał wyjechać z synem w
podróż dookoła świata, albo gdzieś dalej.
 Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.
 Baryka zakopał precjoza wraz z żoną i synkiem.
 Danuśka weszła na ławę i zaczęła grać na lutownicy.
Znalezione w sieci – Łukasz Jacobson

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Podobno przychodzi niezapowiedziana, wtedy, gdy się jej nie szuka…
MIŁOŚĆ. Taka właśnie przydarzyła się Landonowi, siedemnastoletniemu
bohaterowi powieści Nicholas’a Sparks’a. KoleŜanka z klasy, cicha i uznawana
przez większość za dziwaczkę Jamie, z desperacji zaproszona przez chłopaka na
doroczny bal, nieoczekiwanie dla niego samego, staje mu się coraz bliŜsza. Czy
czeka ich szczęście?
(Nicholas Sparks: Jesienna miłość).
Barbara Nowak
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