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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  I 
TECHNICZNYCH W SŁUPSKU

Hej !
Witajcie ponownie! Już w tym miesiącu 
wznawiamy działalność redakcji Dzazgi.

Znajdziecie tu wiele ciekawych rzeczy 
związanych z naszą szkoła i nie tylko  :P

Uwaga maturzyści !!! Wam poświęciliśmy 
sporo uwagi….



Minął już rok.. 
Dokładnie 2 kwietnia 
2005r. o godzinę 21:37 
odszedł do domu Ojca 
wielki człowiek.. Papież 
Polak... Jan Paweł II
Dziś, w pierwszą rocznicę
śmierci Jana Pawła II
Polska i cały świat czczą
Jego pamięć. Wszyscy
pamiętają, że odszedł jeden
z największych papieży w
historii Kościoła; papież,
który całkowicie zmienił
oblicze Kościoła i świata.
Gdy odchodził, w
modlitwie nie ustawały
miliony osób, miliony
przez tydzień czuwały przy
jego trumnie, miliony
żegnały Go na placu św.
Piotra. Dziś miliony wracają 

do tamtych dni.
Jan Paweł II przygotowywał wiernych do 
swej śmierci, przez lata w milczeniu 
zmagał się z cierpieniem, chorobą. Ale 
kiedy śmierć nadeszła, nikt nie był 
gotowy... I choć na oficjalne uznanie 
papieża świętym poczekamy jeszcze 
kilka lat - przy bardzo szybkim tempie 
prac zakończenie procesu będzie 
możliwe za 3-4 lata - to dla wielu ludzi 

Jan Paweł II świętym był już za życia…



                                     
                                     
                               Czym jest miłość?

                Miłość - to uczucie wspaniałe,
                gdy myślisz o kimś... noce całe.

            Nie możesz spać,
             choć wstajesz wyspany.

               Miłość jest lekarstwem,
              na wszystkie rany.

                Miłe spojrzenie, gest, pocałunek,
                 to najlepszy jest od życia podarunek.

                   Miłość - to uczucie wspaniałe,
                    gdy kogoś kochasz i pragniesz stale.

                   Odchodzisz, żegnasz,czujesz serca bicie,
                    i w duchu myślisz, kiedy znów się zobaczycie?

                  Jaka jest miłość?

                     Miłość bywa jak gość - nieproszony,
                 który siłą wpycha się na salony.

                   Siada w najwygodniejszym fotelu
                  i wcale nie myśli o powrocie do swego hotelu.

                Próbujesz się pozbyć tego natręta.
              Lecz to nie jest taka sztuka umiejętna.
           Krzyczysz, płaczesz, prosisz, błagasz,
            ale ona zostaje i jej nie przegadasz.

            Z czasem całkiem do tego przywykasz,
        że nowego masz już domownika.

        A gdy na długo w twoim domu zagości,
         Nie wiesz, jak mogłaś żyć bez miłości.

                  Rosi :) Kl. I lo B



Sonda przeprowadzona wśród maturzystów

1. Jak czujesz się na miesiąc przed maturą?  
Czuję się zadziwiająco dobrze!! Wydaje mi się, że 

jestem odpowiednio przygotowany, ale pewnie spędzę 
jeszcze trochę czasu przy książkach :P

2. Jak pokonujesz stres ?  
Właśnie stresu boję się najbardziej… Wydaje mi się, że 

najlepszym sposobem jest herbatka i muzyczka 
relaksacyja :) To naprawdę pomaga !!!

3. Czy będziesz tęsknił za szkołą ?  
Myślę, że tak… im bliżej końca roku, tym bardziej 
zaczynam dostrzegać zalety chodzenia do szkoły :p
Zaczynam żałować każdej opuszczonej godziny :(

Ostatnie, czyli trzecie pytanie zadaliśmy w różnych 
klasach :
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  Pewien facet jest ubrany na czarno. Ma czarne 
spodnie, skarpetki, kurtkę, rękawiczki i czapkę. 

Idzie tak ulicą, na której nie świeci się żadna 
latarnia, niebo jest zachmurzone, w oknach domów 
też nie widać żadnych świateł. Z naprzeciwka jedzie 
czarny samochód z dużą prędkością, z wyłączonymi 

światłami. Mimo to kierowca zauważył pieszego i 
zatrzymał się przed nim. Jak to możliwe?

Zagadka wymaga wykrycia, które hipotezy są 
prawdziwe, a które są faszywe:

Hipoteza 2 jest fałszywa, a hipoteza 3 jest prawdziwa;
Hipoteza 4 jest prawdziwa, a hipoteza 6 jest fałszywa;
Hipoteza 4 jest fałszywa, a hipoteza 5 jest prawdziwa;
Hipotezy 2 i 6 są prawdziwe;
Hipoteza 1 jest prawdziwa, a hipoteza 2 jest fałszywa;
Hipoteza 4 jest fałszywa, a hipoteza 5 jest prawdziwa.

Co najmniej jedna z tych hipotez jest prawdziwa. 
Które są fałszywe ?



                                  

  

  

  



                        Zajęcia poza lekcyjne:

• SKS - piłka siatkowa chłopców, siłownia Andrzej 
Pepliński poniedziałek 18.10 - 19.40

• SKS - piłka siatkowa i koszykowa dziewcząt, aerobik 
Katarzyna Koch wtorek 18.10 - 19.40

• SKS - piłka koszykowa chłopców, siłownia Daniel 
Kot środa 19.00 - 20.30

• Koło multimedialno-internetowe Radosław Sorbian, 
Krzysztof Smoliński czwartek 15.35 - 17.20

• Koło techniczne Mariusz Gorzeń środa 16.30 - 18.10

• Koło matematyczne Jarosław Grochała
poniedziałek, środa, piątek 16.30 -17.20

• Szkolny Klub Wolontariatu - Panaceum Dorota Kalota, 
Joanna Gałązkaśroda 14.50 - 15.50

• Koło teatralne Izabela Mroczkowska - Bujak
poniedziałek 16.30 - 18.00

• Koło dziennikarskie Jolanta Arciszewska środa
13.00 - 14.30

• Koło europejskie Elżbieta Saba

• Marzena Gogogl środa 14.00 - 15.35 



 

1. Madonna – Sorry
2. Flipsyde – Happy Birthday

3. Pink – Stupid Girl
4. Tom Novy – You’r body

5. The Jet Set – How many people
6. Pussycat Dolls – Stickwitu
7. Sean Paul – Temperature

8. Beyonce – Check on it
9. Nelly – Grillz

10.Virgin – 2 bajki  
Kolejne notowanie 

Drzewniakowej listy już za 
miesiąc =)



  

  

                                                                                  

Każdy wie, że z 
uczniów 

Drzewniaka jest 
bardzo zżyta i 
zgrana paka :D
Pomimo, że my w 
tym roku matury 
nie mamy, to za 

wszystkich 
maturzystów kciuki 

zaciskamy !!!
I chociaż studniówka za 
wami, i zabawy minął  
czas… to jednego 
jesteśmy pewni..



Zapewne interesuje was:

- Jak walczyć z przedmaturalnym stresem?
- Jak zdawać maturę z języka polskiego?

My- wasi koledzy z młodszych klas mamy kilka rad dla 
osób zdających egzamin dojrzałości :

1. Mówcie tak, aby inni słuchali.
2. Szanujcie słuchacza.

3. Przed wystąpieniem zadajcie sobie pytanie – ‘’ 
Co chcę osiągnąć ?’’

4. Pamiętajcie: lepiej intrygować niż zanudzać.
5. Mówcie atrakcyjnie, obrazowo, aby 

zainteresować słuchacza.

NIE ZAPOMNIJCIE O KOMUNIKACJI 
WERBALNEJ !!!

11. Mów łagodnie, bez krzykliwości.
12. Dobieraj słowa do myśli.

13. Jasno i precyzyjnie uzasadnij swoje myśli.
14. Stosuj sygnały niewerbalne ( kontakt 

wzrokowy, odpowiednią postawę, 
gestykulację i odpowiednie tempo mówienia.

POWODZENIA !!!!



Wielkanoc to nie tylko zajączki i kolorowe 
pisanki. Jest to najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa,
obchodzone na pamiątkę
Zmartwychwstania
Chrystusa - początkowo w
dniu żydowskiej Paschy, a
od soboru w Nicei (325) w
pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tj. między 21 
marca a 25 kwietnia).
Z Wielkanocą wiąże się wiele tradycji, np...
Świąteczne porządki  
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie 
tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki maj 
ą także symboliczne znaczenie - wymiatamy z mieszkania 
zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.
Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze 
śledziem - kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielką 
radością i satysfakcją „wieszano" go, czyli przybijano 
rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia za to, że 
przez sześć niedziel „wyganiał" z jadłospisu mięso.
Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do 
święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru" - potrawy 
spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas 
radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemie.
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