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  Już kasztany kwitną w polach,

 słońce świeci, 

rośnie rola, 

maturzyści się zbierają, 

 na egzamin swój czekają! :)

Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas...

To tylko matura, zdasz ją!

Liczy się siła!
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Maturalne przesądy

Przesądy są w każdej dziedzinie. Ale czy akurat te o maturze są prawdziwe i się sprawdzają? Oto kilka najciekawszych:

KROK 1 /COŚ POŻYCZONEGO/
Koniecznie trzeba pożyczyć od kogoś jakiś przedmiot (trwają spory czy pożyczona rzecz ma mieć związek z mądrością 
właściciela czy nie) i zabrać go ze sobą na egzamin. Biorąc to pod uwagę, zastanówmy się od kogo pożyczymy na 
przykład długopis – bowiem korzystając z tego przedmiotu wypożyczymy inteligencję, rozwagę i siłę jego właściciela.

KROK 2 /NOŚ DŁUGIE WŁOSY/
Ostatnie modyfikacje fryzury są dozwolone tylko do balu maturalnego. Potem, czy to panie czy panowie, nie mogą 
z włosami robić już nic chyba że, nie zależy im na dobrym wyniku egzaminu. Każdy obcięty centymetr włosów to strata 
mądrości. Najbardziej przejęci majowymi egzaminami nie strzygą się więc już od września.

KROK 3 /BIELIZNA, GARNITUR I BUTY
Czerwona bielizna to podstawowy ekwipunek każdego maturzysty.
W dodatku musi to być ta sama, którą miał na sobie w czasie studniówki.
Czerwone majtki to jednak nie wszystko. Nie można zapomnieć
o podwiązkach. Panowie natomiast powinni na maturę założyć
studniówkowy garnitur i buty, czyszczone tylko w jedną stronę.
Naładowane pozytywną energią z parkietu, doprowadzą tanecznym
krokiem wprost do pomyślnie zdanej matury.

 
KROK 4  /NAUKA DOPIERO PO STUDNIÓWCE I WIEDZA POD
PODUSZKĘ/
Nie wolno uczyć się do matury przed studniówką. Dlaczego? Podobno
cała wiedza sprzed ulatuje z głowy w czasie studniówkowych baletów.
Najbezpieczniej zacząć uczyć się zaraz po niej. Nie warto jednak się
stresować przed końcem lutego. W razie zaległości wystarczy wkładać
co noc książki pod poduszkę. Nie od dziś wiadomo, że człowiek
najwięcej uczy się właśnie przez sen.   

KROK 5  /PRAWIDŁOWA LOKALIZACJA ŁÓŻKA/
Zadbajmy o to, by w dzień matury nie wstać lewą nogą. Najłatwiej zaradzić temu odwracając odpowiednio łóżko. Próg 
szkoły także przekraczamy prawa nogą.
KROK 6  /POLONEZ Z POMYŁKĄ/
Według tradycji, zabawę przyszłych maturzystów rozpoczyna polonez. Aby dopomóc szczęściu na egzaminach, w trakcie
tańca należy pomylić kroki. Jednak żeby czar zadziałał, trzeba to zrobić umyślnie. 

KROK 7 /CZERWONA NITKA/
To kolejny sposób na „zaczarowanie” wyników majowych egzaminów. Czerwoną nitkę, którą nosi się na nadgarstku, 
powinna zawiązać osoba życzliwa. Jeśli nitka nie zerwie się do matury, powodzenie na egzaminie jest gwarantowane. 

KROK 8 /GIEWONT I CZĘSTOCHOWA/
Wierzący powinni tradycyjnie odwiedzić Częstochowę. Obejście stacji tamtejszej Drogi Krzyżowej ma zapewnić jasność 
w głowach maturzystów  i wlać w ich serca radość z powodu rychłego ukończenia szkoły. Ci, którzy wolą nieco mniej 
wzniosłe wrażenia, powinni wspiąć się na Giewont. Podobno zdobycie go, to gwarancja osiągnięcia szczytu własnych 
możliwości podczas egzaminu. W trakcie wędrówki obowiązkowo trzeba pomyśleć o przyszłości i wytyczonych celach. 
Dzięki temu spełnić się mają wszystkie marzenia. Tym, którzy w góry mają daleko, wystarczyć musi natomiast wejście 
na ostatnie piętro najwyższego budynku w mieście.  

KROK 9 / DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY/
A dla prawdziwych twardzieli zapewnieniem sobie szczęścia na egzaminie jest ‘’ złapanie dyrektora za kolana’’:) 
podczas balu studniówkowego. Aby efekt był jeszcze lepszy należy zrobić to z zaskoczenia.
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Wywiad z maturzystkami z naszej szkoły

Co nasi tegoroczni maturzyści mówią o tym ważnym egzaminie?

Czy stresujesz się przed maturą?
 - Wiadomo zawsze jest jakiś stres, ale staram się myśleć pozytywnie.
Jaki wybrałaś przedmiot rozszerzony? 
   -Geografię.
Czy szkoła przygotowała Cię dobrze do matury?
 -Uważam, że nauczyciele bardzo dobrze przygotowali nas do matury. 
Co zamierzasz robić po liceum?
 -Po zdanej maturze bardzo chciałabym udać się na studia podoficerskie, jeśli w tym
mi się nie uda, to planuje wyjechać za granicę. 

Odpowiadała: Ania z 3 LO

Czy uważasz, że jesteś dobrze przygotowana do matury? 
-Myślę, że tak. Nauczyciele zrobili co mogli, by przekazać nam całą wiedzę, ale to
już od nas indywidualne zależy czy chcieliśmy ją przyswajać.
Jaki rozszerzony przedmiot zdajesz na maturze i dlaczego akurat ten? 
-Wybrałam biologię i wiedzę o społeczeństwie, a dlaczego? Zawsze interesowałam
się biologią i jest to przedmiot, który będzie mi potrzebny na studia a WOS
wybrałam, bo chcę spróbować swoich sił na rozszerzonej maturze z tego
przedmiotu. A Jest on bardzo przyjemny w nauce i niezmiernie ciekawy. 
Co planujesz robić po maturze?
-Planuję studiować technologię i żywienie człowieka oraz oczywiście pracować, bo
lubię ciągle coś robić.
Jakiego przedmiotu obawiasz się na maturze, a z czego czujesz się pewniej? 
-Nie ma takiego przedmiotu żebym czuła się pewna, ponieważ do mojej wiedzy
dochodzi także stres z którym nie zawsze sobie radzę. 
Jak wspominasz te cztery lata spędzone w naszej szkole? 
-Wspominam je bardzo dobrze i zawsze będę je tak wspominać. Poznałam mnóstwo
fajnych ludzi oraz wiele się nauczyłam. Gdybym musiała teraz drugi raz podejmować
decyzję o wyborze szkoły, na pewno podjęłabym taką samą.
Za jakim nauczycielem najbardziej będziesz tęsknić ? 
-Za wszystkimi nauczycielami, ale zdecydowanie najbardziej za moją
wychowawczynią panią Kasią Osak, ponieważ zawsze była gdy jej potrzebowałam i
dawała cenne rady nie tylko w temacie szkoły ale i życia. 

Odpowiadała:
Jola z 4TŻ

Horoskop charakterologiczny maturzysty

BARAN (21 III - 20 IV): Siła, energia, błyskotliwość - świetny w rozumowaniu, trzeźwy i logiczny - pomóż innym!   

BYK (21 IV - 21 V): Nadmiernie pewny siebie, skłonny do swawoli i ryzyka... nie prowokuj belfrów.

BLIŹNIĘTA (22 V - 21 VI): Trochę zdenerwowany ale trema minie. Okażesz męstwo na egzaminie!     

RAK (22 VI - 22 VII): Całkowity spokój, skupienie umysłu, gotowość pomagania innym - kreuj rzeczywistość!     

LEW (23 VII - 22 VIII): Siła i energia, także gotowość do różnych żartów, zabaw i gierek. Ostrożnie ze ściągami! 

PANNA (23 VIII - 22 IX): Logika, sprawność, opanowanie - talent do przedmiotów ścisłych. Zdałeś!    

WAGA (23 IX - 22 X): Miły, wesoły, uśmiechnięty - spokojnie czekaj na podpowiedź. Koledzy - dopomogą.     
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SKORPION (23 X - 21 XI): Sporo emocji, zupełnie niepotrzebnych, skłonności do wyczynu. Chcesz pokazać na co Cię 
stać! Opanuj ambicje!  

STRZELEC (22 XI - 21 XII): Z ikrą, błyskotliwie, po maturalne laury. Zapewniam - dziś musi wypalić.      

KOZIOROŻEC (22 XII - 20 I): Nie myśl o asekuracji - po co, masz tyle wiedzy i mądrości.  

WODNIK (21 I - 20 II): Ostrożnie ze ściąganiem! W razie kłopotów czekaj na pomoc, a ona przyjdzie. Spoko!   

RYBY (21 II - 20 III): O, gdyby nie nerwy, gdyby nie emocje - byłoby łatwiej ale będzie dobrze.

Humor

Siedzą dwaj maturzyści:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

          

Tegoroczni maturzyści w naszych wspomnieniach 

Waleczni....
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wysportowani... podróżnicy.....

komicy.... optymiści....

pesymiści... wygłodzeni....

i bojem nasyceni :)

i na koniec nasze redakcyjne przesłanie
specjalnie dla Was

 MATURZYŚCI DO NAUKI!
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