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Zadymka
Senność gęsta jak śnieg i krążąca jak śnieg
Zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek
I te ślady bezładnych moich kroków po ziemi.
Jeśli chcę, mogę spać; jeśli chcę mogę wstać,
Siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia
Albo iść w senność dnia - wtedy inny, nie ja,
Siedząc w oknie, zobaczę dalekiego przechodnia.
Czy to dobrze, czy źle: tak usypiać we mgle?
Szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione?
Czy to dobrze, czy źle: snuć się cieniem na tle
Kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej?
Śnieg pierzyną mi legł, wiek godziną mi zbiegł
W białej drzemce, w puszystym przyprószonym
spacerze
Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek
Składam wierszom powolnym w ofierze.

Julian Tuwim
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Wycieczki

Ważne wydarzenia w naszym Ośrodku
Wszystkich zainteresowanych wspomnianymi wydarzeniami odsyłamy
na stronę internetową naszego Ośrodka – sosw.poznan.pl, na której są
dostępne lub wkrótce pojawią się sprawozdania z poszczególnych
wydarzeń
W
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Góra Grosza
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Głównym celem akcji jest pomoc dzieciom, które wychowują
się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach
zastępczych. Pośrednim, ale równie ważnym celem edukacyjnym
jest pokazanie uczniom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc
wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
W tym roku udało nam się zebrać kwotę prawie 100 zł w
samych groszakach. Wszystkim, którzy dołożyli swój grosz do
naszej „górki” – serdecznie dziękujemy!
Samorząd Uczniowski

Bo coś w szaleństwach jest młodości…, czyli studniówka 2017
Powyższe słowa Leopolda Staffa otworzyły
tegoroczny bal maturzystów naszego Ośrodka.
Szaleństwa młodości to bowiem doskonałe
określenie tego, co gra w duszy niemal każdego
licealisty. A tradycyjna studniówka, która odbyła
się 21 stycznia 2017 r. w restauracji Savoy w
Poznaniu okazała się istotnie szaleństwem
młodości. I to szaleństwem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powróćmy na
chwilę do wspomnianych wydarzeń…
Tuż po godzinie 18 prowadzący Ewa Majer i Patrycja Kulczyńska
powitały uczestników imprezy i poprosiły o zabranie głosu Panią Dyrektor
Elżbietę Olszak, która podkreśliła, że zdobycie wiedzy, wykształcenia i
dojrzałości to powinność każdego człowieka. Pogratulowała trzecioklasistom
dotychczasowych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych i jednocześnie
życzyła wszystkim udanego balu.
Po przemówieniu Pani Dyrektor, młodzież
zaprezentowała przepiękny układ taneczny, wykonując
tradycyjnego poloneza. Ów taniec „zaczarował”
wszystkich obecnych i stał się niejako pomostem do
dalszych części wieczoru.
Najpierw zatem uczestniczono w „uczcie”, później licealiści dziękowali
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Pracownikom Ośrodka za opiekę
i pomoc w realizacji aktualnego etapu edukacyjnego. W końcu młodzież
prezentowała skecze, które wyśmienicie wpłynęły na samopoczucie i właściwy
humor uczestników balu. Warto podkreślić, że wśród występujących znaleźli
się: Julia Knopińska, Dominika Raś, Krzysztof Ptasiński oraz Daniel Gibała.
Uczniowie wspierani przez swoich wychowawców – Panią Lidię Wysoczyńską i
Panów – Romana Piętę i Sylwestra Warańskiego otrzymali za swoje występy
artystyczne zasłużone i gromkie brawa.
Konferansjerkę
muzyczną
cały
wieczór
prowadzili
Natalia
Aleksandrowska i Adrian Gielniowski, którzy znakomicie wczuli się w rolę
wodzirejów i bawili uczestników wieczoru różnorodną muzyką i dowcipnymi
konkursami.
Pośród śpiewów, tańców i wesołych rozmów zakończenie imprezy
przyszło bardzo nieoczekiwanie. Tak więc uczestnikom balu zostają
wspomnienia i słowa Leopolda Staffa:
Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu.
Sylwester Warański

Projekt Walentynki 2017
Dnia 14 lutego 2017 r. w głównym holu
Ośrodka stanęło drzewko walentynkowe. Znalazły
się na nim informacje związane z obchodami dnia
zakochanych – tzw. walentynek.
Warto nadmienić, że do Polski obchody
walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Jedyne i największe w
Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002
roku w Chełmnie (województwo kujawskopomorskie) pod nazwą Walentynki Chełmińskie. Ów zwyczaj utrwalił się za
sprawą przechowywanej (prawdopodobnie od średniowiecza) w chełmińskim
kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego.
Uczniowie chętnie czytali informacje, które „rozkwitły” na drzewku.
Wśród nich można było znaleźć wzmianki, dlaczego Chełmno najhuczniej
obchodzi Walentynki, kiedy relikwie św. Walentego zostały sprowadzone do
Chełmna i gdzie są obecnie przechowywane?
Zwieńczeniem obchodów miał być quiz walentynkowy. Odbył się on w
czwartek 16 lutego 2017 r. Wielu chętnych wykazało się ogromną wiedzą na
temat Chełmna i znajdujących się tam relikwii św. Walentego. Konkurs wygrał
Remigiusz Ogrodowski – uczeń klasy III Lc, zdobywając niemal komplet
punktów.
Gratulujemy zwycięzcy oraz wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie.
Joanna Kowalkiewicz

MATEMATYKA – EGZAMIN PISEMNY OBOWIĄZKOWY
Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym.
Jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym.
Jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany
na poziomie podstawowym.
Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających
rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o
charakterze problemowym.
2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany
na poziomie rozszerzonym.
Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających
rozwiązywania problemów matematycznych.
Opis arkusza dla poziomu podstawowego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.
I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery
odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest
punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją
decyzję na karcie odpowiedzi.
II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie
uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.
III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają
starannego
zaplanowania
strategii
rozwiązania
oraz
przedstawienia
sposobu
rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.
Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań.
I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą
odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w
skali 0-1.
II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną
odpowiedzią. Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4. W zadaniach z
kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego
wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.
III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej
grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz
dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te
punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.
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CYTATY Z ZESZYTÓW UCZNIOWSKICH

o Gdzie panieńskim rumieńcem cielęcina pała.
o – Danuśka! Nie umieraj! O Jezu miłosierny!... Poczekaj!
Chodź do Spychowa! Poczekaj! Poczekaj! O Jezu! Jezu! Jezu!
o Miej komputer i patrzaj w komputer...
o Pana Tadeusza napisał sam Pan Tadeusz.
o Anielka głęboko się nasiliła i tak skonała.
Znalezione w sieci – Remigiusz Ogrodowski

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Lubisz tajemnicze historie z wampirami, czarownicami i innymi nadnaturalnymi
postaciami? Sprawia ci przyjemność pokonywanie wraz z bohaterami książek przeszkód?
Jeśli tak, to musisz sięgnąć po Mechanicznego anioła – pierwszą część trylogii o
przygodach szesnastoletniej Tessy Gray, która by odnaleźć brata pokonuje ocean i musi
się zmierzyć z siłami ciemności. W trakcie podróży przekonuje się, że magia jest
niebezpieczna, ale miłość jeszcze bardziej… (Kasandra Clark: Mechaniczny anioł. Diabelskie maszyny).
Barbara Nowak
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