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Kiedy zakwitną kasztany... 
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Największą trudność sprawia mi pisanie 

wypracowania. Zadania zamknięte, które 

odnoszą się do tekstu nie są dla mnie takim 

problemem jak wypowiedź pisemna. Przy 

zamkniętych zadaniach czuję się dość pew-

nie i zazwyczaj tracę na nich o wiele mniej 

punktów, niż przy ostatnim, najdłuższym 

zadaniu maturalnym. Myślę, że najwięk-

szym moim strachem, który dotyczy matury 

to możliwość popełnienia błędu z powodu 

nerwów, nawet przy łatwych pytaniach. 

Oczywiście staram się czytać dokładnie 

polecenia i sprawdzać moje odpowiedzi 

przed oddaniem arkusza, ale stres robi  

z człowiekiem różne rzeczy. Michalina Soja 

W bieżącym numerze: 
 

 Nastroje przed maturą 

 Koledzy z młodszych 

klas życzą maturzystom 

połamania piór 

 Święta majowe 

 Sukces w OTWP  

 Językowe co nieco 

International  

 Alternatywne podejście 

do nauki 

Nasze Liceum - świetna 

lokalizacja, nowoczesne 

wyposażenie 

Już za kilka dni, za dni parę uczniowie ostatnich klas będą zmagali się 

z pisemnymi egzaminami maturalnymi. 

Jakie towarzyszą im emocję? Co sprawia im największą trudność? 

A czego życzą maturzystom koledzy  

z młodszych klas ? 
 

Gabriel Niemiec, kl. 3a 

Nie dajcie się presji otoczenia! Kierujcie się 

w życiu intuicją! Podejmujcie właściwe 

decyzje! Pamiętajcie, że z każdego kryzysu 

da się wyjść i nie każda decyzja będzie tą 

właściwą! Zapamiętajcie, że człowiek uczy 

się na błędach. 

Amelia Gładys, kl. 3a 

Życzę Wam samych najlepszych wyników 

z matury, dostania się na wybrane przez 

Was studia, wsparcia rodziny, braku rezy-

gnacji z wyznaczonych celów, dobrych 

warunków do dalszego kształcenia, wiary  

w swoje możliwości, spełnienia w życiu. 

Paulina Zaczyńska, kl. 3a 

Przezwyciężajcie lęki, miejcie w sobie spo-

kój, róbcie w życiu rzeczy, na które macie 

ochotę i które sprawiają przyjemność. 

Na próbnej maturze obawiałam się tematów 

wypracowań, bałam się, że nie uda mi się 

wymyślić odpowiednich do nich kontekstów. 

Podobny strach towarzyszy mi na myśl  

o maturze. Największą trudność sprawiają mi 

zadania, w których należy rozpoznać utwór  

i jego autora, oraz często wymyślanie kon-

tekstów. Dzięki próbnym maturom widzę, że 

koniecznie muszę popracować jeszcze nad 

lekturami, by lepiej je poznać.  

Na ten moment nie do końca jeszcze wiem, 

co będę robić po maturze. Zdecydowałam, że 

nad tym będę myśleć, gdy już będę mieć ją 

za sobą.                          Emilka Jochymek 

Maksymilian Sroślak kl.3a 

Wiele słów tu padło, a ja życzę moim 

kolegom ciągłego nabywania nowej wie-

dzy i umiejętności oraz odnalezienia swo-

jej życiowej ścieżki. Podobne słowa kie-

ruje Wiktor Filipek kl. 3a - przyjęcia na 

upragnione studia i spełnienia marzeń. 

Klaudia Kijak kl. 2b 

Ambicji i chęci do nauki życzę starszym 

kolegom oraz jak najmniej stresu i dosta-

nia się na wybrany kierunek studiów. 

 

Niech Wam się darzy w życiu i zdarzy 

wiele wspaniałych chwil 

Życzą uczniowie naszej szkoły i redakcja 

naszej gazety. 

Powodzenia na maturze!!!!! 

Według mnie matura próbna jest potrzebna - pozwala sprawdzić możliwości oraz zakres 

swojej wiedzy, dlatego powinno się też do niej podejść "na poważnie". Na maturze najbar-

dziej obawiałam się części z czytania ze zrozumieniem, a także (ale w bardzo małym stop-

niu) tematu na wypracowanie. Najbardziej boję się, że "nie przypadnie mi do gustu"  

ŻADEN temat wypracowania. Muszę popracować nad pewnością w zaznaczaniu odpowie-

dzi. Jeśli zdam maturę to chciałabym raczej iść na studia, ale zależy to też od wyników  

z rozszerzeń.                                                                                               Patrycja Głogowska 
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International Firefighters’Day (IFFD) - obchodzony 4 maja, 
w dniu wspomnienia w kościele katolickim Świętego Floriana.  

Międzynarodowy Dzień Strażaka 

Renata Witkowska z klasy 3a 

Zakwalifikowana do wojewódzkiego 

etapu   Ogólnopolskiego Turnieju  

Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież 

zapobiega pożarom” 

Święty Florian 

NASI KOLEDZY I KOLEŻANKI ZASILAJĄ SZEREGI MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

“Bogu na chwałę,  
bliźniemu  

na ratunek”. 

Rozmowa z Renatą Witkowską, z klasy 3a, zakwalifikowaną do wojewódzkiego etapu OTWP. 

GL: Przypomnijmy wszystkim, zajęłaś  I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

(eliminacje powiatowe), tak? 

RW: Tak. Były to eliminacje najpierw gminne, a później powiatowe. 

GL: Długo się przygotowywałaś do tego konkursu? Z jakich materiałów korzystałaś? 

RW: Do samego konkursu, nie przygotowywałam się jakoś bardzo długo, ponieważ należę do OSP Libiąż,  

gdzie większość zagadnień pojawiła się na naszych ćwiczeniach w jednostce. 

GL: Będzie kolejny etap? Jeśli, tak to kiedy? 

RW: Kolejny etap, czyli wojewódzki będzie 17 maja 2022r. 

GL: Opowiedz nam o przebiegu tego turnieju? 

RW: Turniej polegał na rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy, który składał się z 30 pytań,  

          na które mieliśmy około 40minut. 

GL: Czy ktoś z Twojego bliskiego otoczenia interesuje się tą tematyką? 

RW: Tak, duża część moich znajomych interesuje się tą tematyką, ale z rodziny jestem pierwszą osobą. 

GL:  Trzymamy kciuki w kolejnym etapie Turnieju!                                 Rozmowę  przeprowadziła G. Langer 

1  maja  2004 roku Polska  wraz  z  Cyprem, 

Czechami, Estonią,  Litwą, Łotwą, Maltą,  ze 

Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do 

Unii  Europejskiej.  Było  to  największe  

w  historii  rozszerzenie  UE.  Rządy  państw 

Europy  Środkowej  traktowały  integrację  ze 

strukturami  europejskimi  jako  ostateczne 

przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 

dwubiegunowego  podziału  kontynentu  na 

konkurujące  i  wrogie  obozy  ideologiczno-

polityczne.  

17 kwietnia 2003 roku Sejm RP podjął uchwałę 

o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego 

na 7 i 8 czerwca 2003 roku. Za członkostwem 

w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących 

udział  w  głosowaniu.  22,55  proc.  było 

przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów 

nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 

23 lipca 2003 roku traktat  akcesyjny został 

ratyfikowany. O północy 1 maja 2004 roku 

Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 

18 LAT  POLSKI  

W UNII EUROPEJSKIEJ 
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Jaka jest główna przyczyna wypłycania jezior? 
- Ryby wypijają wodę.   
 
Jakie jest główne źródło węgla w przyrodzie?  
- Kopalnie. 
 
Gdzie znajduje się osocze?  
- W oku. 
 
Badając mocz możemy sprawdzić pracę nerek.  
Po czym? 
- Po smaku.  

ALTERNATYWNE PODEJŚCIE  

DO NAUKI 

Z lekcji biologii ... 

No write yourself- nie popisuj się 
Don't dust me in! - nie wkurzaj mnie 
Sugar in ankles- cukier w kostkach. 
I tower you- wierzę ci. 
Thank you from the mountain- dziękuję z góry. 
I feel train to you- czuję do ciebie pociąg. 
Without pictures- bez obrazy 

Immediate castle- zamek błyskawiczny 

My girlfriend is very expensive to me- moja dziwczyna jest 
mi bardzo droga 

To take your legs behinfd your belt- wziąć nogi za pas 

Blind lottery ticket- ślepy los 

Afterbills- porachunki 
To break the first ice-creams- przełamywać pierwsze lody 

Old good tenses- stare dobre czasy 

Don't make stages- nie rób scen 

A man from iron- człowiek z żelaza 

Notebook in the ropes- zeszyt w linie 

Breast cage- klatka piersiowa 

Who's first is the best- kto pierwszy ten lepszy 

Head up- głowa do góry 

I have no green idea- nie mam zielonego pojęcia 

I have no exit- nie mam wyjścia 

Kiosk of movement- kiosk ruchu 

You must step on my hand- musisz pójść mi na rękę 

((Un)glaublich – BienenstichJ  

A: Unglaublich, was in der Zeitung steht … 

B: Ja, was denn? 

A: Da soll einer 500 Bienenstiche überlebt haben! 

B: Etwa von afrikanischen Killerbienen? 

A: Nein, viel schlimmer … von Bäckerei FREESE!!! 

 

der Bienenstich – 1. Stich von einer Biene  

2. Süßer Kuchen, der mit Creme gefüllt ist 

die Killerbiene, -n – Biene, die besonders aggressiv ist 

 JĘZYKOWE CO NIECO INTERNATIONAL 

X: What's your number 

Y: 12. 

X: What's your phone number? 

Y : Iphone 12 

X: How can I call you ? 

Y: Suzie ;) 

JĘZYKOWE WPADKI Rail on you !- kolej na Ciebie 

Serious music concert- Koncert muzyki poważnej 
Go out on people — Wyjść na ludzi 
Chop oneself a nap-Uciąć sobie drzemkę 

Give me saint peace- Daj mi święty spokój 
Can you throw me up?- Możesz mnie podrzucić?  



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TRZEBINI 

32-540 Trzebinia, ul. Szkolna 3 

tel./fax. 32 612 22 01  

e-mail: lo.trzebinia@gmail.com 

www.lotrzebinia.pl   

Str. 4 Kwiecień 2022 

LO Trzebinia - wyjątkowa szkoła w centrum Trzebini 

NOWOCZESNA SZKOŁA Z BOGATYM WYPOSAŻENIEM 


