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Co się działo w szkole.
Studniówka
Przeszedł grudzień i klasy maturalne zakończyły naukę w semestrze pierwszym.
Szykowano się do studniówki. W dniu 18 stycznia 2008r. była studniówka . Wszyscy
świetnie się bawili: zaproszeni goście i uczniowie. Studniówka rozpoczęła się polonezem.
Prawie wszyscy go tańczyli. Motywem przewodnim studniówki było: „Znów za rok matura”Czerwonych Gitar.
Stali bywalcy studniówek mówią, że ten motyw muzyczny przynosi uczniom na maturze
szczęście. Czego wszystkim maturzystom życzy Redakcja Gazetki.

Próbne egzaminy zawodowe.
W dniach 17 i 24 stycznia 2008 roku odbył się próbny egzamin zawodowy: w części
teoretycznej i praktycznej. Wyniki ukażą się zaraz po zakończeniu ferii.

Ferie.
W naszym województwie ferie rozpoczęły się 11 lutego i skończą się 22 lutego 2008 roku .
Część młodzieży wyjedzie z Łodzi, część będzie pracować, a część będzie spędzać ferie w
szkole. Dyrekcja szkoły i nauczyciele przygotowali zajęcia w Kawiarence Internetowej, w
siłowni, a dla chętnych - możliwość dodatkowej nauki z przedmiotów.

Matura próbna
Zaraz po feriach odbędzie się druga próbna matura. Tym razem matura przygotowana
została przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Łodzi. Trzymamy za maturzystów kciuki.

Targi Edukacyjne
Przygotowania do Targów rozpoczęły się w grudniu. Powołany do tego zespól
nauczycieli omówił szczegóły przygotowań i raźno zabrał się do pracy. Targi będą się
odbywały w dniach 6 – 8 marca 2008 roku. W tym roku motywem przewodnim jest siedem
cudów świata. Zdradzimy tajemnice: my też mamy jeden z cudów świata – zespół muzyczny.
Jesteśmy z Was dumni.

Walentynki - święto zakochanych
Obchodzi się je 14 lutego w dniu świętego Walentego.
Święto wywodzi się z kultury anglosaskiej, ma ponad pięciowiekową tradycję, a święty
Walenty patronuje mu od około XV wieku.
W dniu świętego Walentego wyrażanie uczuć ma charakter świąteczny, a zwyczaj choć
przypisywany głównie zakochanym, obejmuje okazywanie ich także osobom tej samej płci a
kochanym.
Drobne symboliczne prezenciki zwane Walentynkami ofiarowuje się zwykle anonimowo, na
pamiątkę legendy podpisując jedynie "Twój Walenty" czy "Twoja Walentynka".
W czasach rycerstwa i wiekach średnich wykształcały się piękne tradycje i symbole Dnia
zakochanych, łączone elementami różnych kultur, barwne i oryginalne.
Czasy się zmieniły, ale część tradycji przetrwała. Kypidynek przeszywający serca strzałą
miłości nadal króluje wśród atrybutów w kolorach złota i czerwieni, choć przytłoczony
nieco lukrowanym różem i ilością kiczowatych gadżetów masowej produkcji, a finezyjne
walentynki - madrygały miłosne zdobione przepięknymi malowidłami, (a nawet
klejnocikami) składane w przemyślny sposób zastąpiły dziś tandetne kartki i SMS-y o
prymitywnych, czasem wręcz obscenicznych treściach.
Walentynki w Polsce nie mają jeszcze swojej tradycji, powszechniej znane od lat 90-tych,
napotkały silny opór części społeczeństwa niechętnie patrzącego na wdrażanie w polską
kulturę obcych zwyczajów. Tym bardziej niechęć wzbudza skomercjalizowana forma, w
której się je podaje w krajach anglosaskich i z czego wzorce zaczyna czerpać rodzimy
przemysł.
Niemniej sama idea Święta Zakochanych (a może kochających?) jest sympatyczna.
Może tylko kolejnego zezowatego pluszaka z uczepionym plastikowym serduszkiem warto
zamienić na urodziwy owoc czy jedną różę, a kiczowatą kartkę czy SMS'a zastąpić
prawdziwą poezją?
I chociaż wartości uniwersalne jakimi są miłość i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez
szukania pretekstu dla słowa "kocham", dlaczego nie zaakceptować dnia okazywania
uczuć?

Sport.
Tym razem sport będzie w wydaniu zdjęciowym, taki mały
fotoreportaż.

