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Koniec śniegu!
Wiosna w biegu!
Już bociany powracają,
już skowronki koncert dają.
Tu krokusy, tam żonkile
spoglądają na świat mile.
Budzi się przyroda wkoło,
będzie pięknie i wesoło.

Salon ósmoklasisty 4 marca 2020

w Zespole Szkół Zawodowych
w Pustkowie – Osiedlu
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Kierunki kształcenia w ZSZ w Pustkowie – Osiedlu
na rok szkolny 2019/2020
W nowym roku szkolnym planujemy kształcenie w Technikum w zawodach:


technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją – organizator usług cateringowych



technik hotelarstwa z innowacją – steward/stewardessa



technik usług kelnerskich – NOWOŚĆ!

oraz w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczną klasa mundurowa specjalność – Obrona Terytorialna
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Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacje dla zawodu:


sporządzanie potraw i napojów



planowanie żywienia i usług gastronomicznych

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły możesz pracować w:


zakładach żywienia zbiorowego



instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu – poradniach dietetycznych, sanepidzie



zakładach żywienia jako: kucharza, dietetyk, technolog, menager gastronomii itp.

Możesz się też zajęć:


organizacją usług cateringowych



organizacją dużych przyjęć dla firm oraz imprez okolicznościowych dla osób prywatnych, itp.
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Technik hotelarstwa
Kwalifikacje dla zawodu:


realizacja usług w recepcji



obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły możesz pracować w:


pracą w placówkach hotelarskich na całym świecie, m.in. hotelach, motelach, domach wczasowych itp.



własną działalność hotelarsko – cateringową

W ramach innowacji zapoznasz się z:


funkcjonowaniem służb lotniczych, promowych i kolejowych



zadaniami personelu pokładu samolotu, w czasie wyjazdów fakultatywnych na lotnisko



zakresem branżowych umiejętności językowych



procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym
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Technik usług kelnerskich
Kwalifikacje dla zawodu:


wykonywanie usług kelnerskich



organizacja usług kelnerskich

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu szkoły
możesz pracować w:


szef obsługi kelnerskiej



kelner



barman, barista, sommelier



menager zakładu gastronomicznego



koordynator ślubny

Możliwości dalszego kształcenia:


Organizacja i Zarządzanie – Politechnika

Rzeszowska


Bezpieczeństwo Żywności – Przemyśl



Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii – Poznań



Turystyka i Rekreacja – Rzeszów
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Liceum Ogólnokształcące
Klasa mundurowa
z innowacją – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna

Perspektywy rozwoju zawodowego
Ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie egzaminu maturalnego daje możliwość kontynuowania nauki
na wszystkich uczelniach wyższych.
Innowacja pedagogiczna – edukacja mundurowa –
Obrona terytorialna umożliwia:


ćwiczenia z żołnierzami



zajęcia z samoobrony



profesjonalne szkolenia z bronią



wyjazdy survivalowe



edukację mundurową

RADAR PUSTKÓW
Gazetka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
Opiekunowie: Anna Rokita annarokita@onet.eu
Katarzyna Osak osak-katarzyna@wp.pl

Pustków Osiedle 34A 39 - 206 Pustków 3 tel./fax (014) 681 87 39 zszpustkow.edu.pl

Kwartalnik. Wydanie z dnia 04.03.2020 Strona 6

Pierwsze oznaki wiosny w przyrodzie
Pierwsze oznaki wiosny można zaobserwować w przyrodzie już w czasie
przedwiośnia. Przedwiośnie to uzupełniająca pora roku między wiosną a zimą,
podczas której temperatury nie przekraczają 0–5℃. Zaczyna się w lutym lub
w marcu, a kończy na początku kwietnia.
Termiczna wiosna natomiast zaczyna się w momencie, kiedy temperatury
przekroczą 5℃, choć należy się dużej zmienności pogody. W tym czasie mogą
się zdarzać nocne przymrozki.
Przedwiośnie nie ma kalendarzowego odpowiednika. Początek przedwiośnia wyznacza się na podstawie kwitnienia dwóch roślin:
leszczyny pospolitej – to popularne drzewo wytwarza drobne kwiaty, pogrupowane po kilka w grona, tzw. kotki,
podbiału pospolitego - nazywanego także bożym liczkiem, oślą stopą – małych, żółtych kwiatów pojawiających się na przydrożnych
skarpach, na brzegach rzek i osuwiskach.
Wiosna w Polsce przychodzi w różnych terminach w zależności od regionu. Najwcześniej pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny można
zauważyć na południowym zachodzie kraju. Najpóźniej – na krańcu północno-wschodnim.

Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie równonocy wiosennej, która
wypada 19, 20 lub 21 marca, w zależności od roku. Równonoc oznacza,
że noc i dzień trwają dokładnie po 12 godzin. Po równonocy wiosennej dni
wydłużają się, a noce stają się krótsze.

Wiosnę kalendarzową zawsze świętujemy 21 marca. To wtedy, pierwszego
dnia

wiosny, przedszkola i szkoły organizują topienie

marzanny.

Wiosna według kalendarza trwa trzy miesiące. Są to marzec, kwiecień i maj.
Wiosna astronomiczna kończy się ok. 22 czerwca, w momencie przesilenia
letniego.
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Dzień Wagarowicza 2020
21 marca wypada również nieformalne święto obchodzone przez uczniów w Polsce –
Dzień Wagarowicza, którego nazwa mylnie sugeruje, iż można w tym dniu opuścić
zajęcia, co nie jest prawnie dozwolone przez reformę szkolnictwa. Tego dnia
w szkołach organizowane są imprezy z okazji dnia wiosny. Aby zniechęcić uczniów
do wagarów, zamiast lekcji, kultywowane są tradycje topienia marzanny,
przeprowadzane zabawy sportowe, konkursy na najładniejszą Panią Wiosnę.
W niektórych szkołach przyjęło się, że w Dniu Wagarowicza nie wpisywane
są nieobecności uczniom, którzy nie pojawią się na lekcjach.

Jak przeżyć przesilenie wiosenne i wyjść z tego przez szwanku?
Wiosna, ta podstępna diabliczka ubrana w pastele, przychodzi nagle i oślepia nas
słońcem, buchającą zielenią, tymi trelami ptasimi i innymi podobnymi sztuczkami.
Zmiany następują z dnia na dzień, a my po zimowym śnie, oślepieni tą wiosenną
operą, przerysowaną gamą kolorów, świateł i dźwięku po prostu nie nadążamy.
To co robimy moi mili?

Po pierwsze ruch
Wierzcie, lub nie, ale regularne truchtanie lub każda inna aktywność na świeżym powietrzu pomoże na:
- bóle głowy
- skoki ciśnienia
- senność
- rozdrażnienie
- ogólną kondycję ciała i ducha
- przemianę materii
- pozbycie się uciułanej z takim mozołem podczas zimy nadmiernej tkanki tłuszczowej.
Ważna uwaga: nie chodzi o nagłe zrywy i biegi po 10 km do utraty tchu. Chodzi o regularny umiarkowany wysiłek, min. 30 minut
trzy/cztery razy w tygodniu. Jeśli po prostu nie ma szans na jakikolwiek trening, nie masz roweru, wrotek, nie cierpisz biegać,
ani nawet truchtać, to po prostu wyjdź z tramwaju lub autobusu i przejdź się kilka przystanków. To zawsze lepsze niż nic ;)
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Po drugie detoks
Jeśli jeszcze się wahacie, proponuję delikatne, trzydniowe oczyszczenie organizmu, które pozwoli przywrócić mu energię i siły witalne.

Po trzecie dieta niskoprzetworzona
Brzmi beznadziejnie banalnie, ale tak to już jest, bez zbędnej filozofii, że to co pochłaniamy bardziej lub mniej świadomie, ma
bezpośredni wpływ na formę całego naszego organizmu. Co więc jeść teraz, gdy wiosna szaleje, a w sklepach wciąż jeszcze nie ma
wielkiego wyboru warzyw i owoców?
- nasiona, takie jak ciecierzyca, soczewica, fasola, soja, siemię lniane (źródło kwasów omega-3), nasiona dyni, słonecznika, sezamu
i chia
- kasze
- orzechy
Stawiamy na proste lekkie potrawy, którą dodadzą nam energii i wszytko to, czego nam właśnie teraz tak bardzo brakuje. Dbamy o to,
żeby w diecie znalazły się przeciwzapalne kwasy omega-3 (tłuste ryby, siemię lniane, nasiona chia) oraz przeciwutleniacze takie jak
witamina A (marchew, jaja, morele suszone, papryka) i E (oleje roślinne dobrej jakości). Witamina C w tym okresie może pochodzić
z kapusty kiszonej bądź cytrusów. Nie można zapominać o bardzo cennym składniku uzupełnieniu diety jakim są nasiona i orzechy. Są
one źródłem białka, minerałów takich jak potas, magnez, cynk, mangan, które istotnie wpływają na kondycję psychofizyczną organizmu
oraz na wygląd skóry i paznokci, ponadto są źródłem bardzo zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych takich jak omega-3
o działaniu przeciwzapalnym. Dodatkowo orzechy i nasiona to bardzo cenne źródło antyoksydantów, przede wszystkim w postaci
witaminy E. Nasiona to m.in.: nasiona roślin strączkowych (ciecierzyca, soczewica, fasola, soja), siemię lniane (źródło kwasów omega3), nasiona dyni, słonecznika, sezamu i chia.
Po czwarte wrzuć na luz
To chyba najważniejsza i najtrudniejsza do zrealizowania rada, ale wierzę, że nam wszystkim się uda. Masz ochotę na drzemkę,
zdrzemnij się, masz ochotę na spacer po lesie, przejdź się i posłuchaj, jak rośnie trawa. Kup sobie jakiś nowy ciuch, zmień fryzurę,
uśmiechnij się do sąsiada, włóż do wazonu bukiet kolorowych tulipanów i po prostu ciesz się tą podstępną wiosną, bo… kolejna będzie
dopiero za rok ;)

RADAR PUSTKÓW
Gazetka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
Opiekunowie: Anna Rokita annarokita@onet.eu
Katarzyna Osak osak-katarzyna@wp.pl

Pustków Osiedle 34A 39 - 206 Pustków 3 tel./fax (014) 681 87 39 zszpustkow.edu.pl

Kwartalnik. Wydanie z dnia 04.03.2020 Strona 9

Centrum multimedialne w naszej szkole
Nasza szkolna biblioteka znajduje się na parterze szkoły, w jasnym, słonecznym i przestronnym wnętrzu. Do tej pory zgromadzono
w niej 10 365 woluminów. Ze zbiorów biblioteki korzystają wszyscy uczniowie, a także nauczyciele i pracownicy administracji.
Biblioteka wyposażona jest w program komputerowy, dzięki któremu utworzona została biblioteczna baza danych.
Biblioteka szkolna ZSZ posiada uniwersalne zbiory z wielu dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu
nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.
W zbiorach biblioteki zgromadzone są wydawnictwa zwarte
i ciągłe (gazety, czasopisma, wydawnictwa seryjne). Biblioteka
gromadzi

również

zbiory

specjale,

obejmujące

materiały

audiowizualne. W księgozbiorze dużą część zajmuje literatura
piękna,

czyli

beletrystyka,

obejmująca

powieści,

nowele

i opowieści. Pozostałą część księgozbioru stanowi literatura
niebeletrystyczna, która obejmuje cały obszar piśmiennictwa,
z wyjątkiem literatury pięknej i zalicza się do niej literaturę
naukową i popularnonaukową. Zgromadzone są tu wydawnictwa
z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, ścisłych
i technicznych, ekonomiczno-społecznych, prawa i administracji.
Ze

zbiorów

biblioteki wyodrębniony jest księgozbiór podręczny, na który składają się:
encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, poradniki, atlasy,
informatory, roczniki i albumy. Zbiory tekstowe biblioteki uzupełniają dokumenty
życia społecznego, przede wszystkim plakaty, foldery, fotografie, gazetki szkolne,
programy różnych imprez, prospekty turystyczne
i wydawnictwa okolicznościowe. Ich treść dotyczy szczególnie kultury i oświaty,
spraw społeczno-politycznych i gospodarczych. Dokumenty te dostarczają
wiadomości o życiu i wydarzeniach szkoły oraz działalności różnych instytucji
kulturalnych i oświatowych. Zgromadzone zbiory udostępnia się w dwóch formach:
bezpośredniej - oznaczającej udostępnianie zbiorów na miejscu i pośredniej - polegającej na przekazywaniu zbiorów do użytkowania
poza bibliotekę.
Księgozbiór biblioteki na bieżąco wzbogacany jest o nowe nabytki, zgodnie z czytelniczymi
preferencjami. Nasza biblioteka jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale również czytelnią, gdzie
młodzież chętnie i miło spędza czas i korzysta z internetu. Często odbywają się tutaj zajęcia
pozalekcyjne. W bibliotece znajduje się także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej –
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz punkt ksero.
W pracę biblioteki zaangażowana jest młodzież wchodząca w skład koła dziennikarsko – czytelniczego,
którego idea skupia się wokół rozwijania zainteresowań czytelniczych i poznawczych (współpraca w
organizowaniu wystawek, gazetek tematycznych, promocja biblioteki), oraz promocji biblioteki wśród
społeczności uczniowskiej.
Uczniowie zaangażowani w pracę biblioteki mają możliwość rozszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu literatury pięknej, a także
wyrobienia w sobie postawy bezinteresownej pracy dla społeczności szkolnej, pracowitości, sumienności, systematyczności
i odpowiedzialności za przyjęte obowiązki.
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Plan pracy naszej biblioteki zakłada doradztwo w doborze lektury, uzupełnianie księgozbioru dzięki różnym inicjatywom,
a także zaangażowaniu czytelników. Staramy się być miejscem elastycznym, odpowiadającym na różne potrzeby ucznia.
Nasza biblioteka jest nie tylko miejscem, gdzie można uzyskać dostęp do informacji. Jest miejscem, gdzie można je opracowywać,
korzystając z dostępnych narzędzi oraz pomocy nauczyciela bibliotekarza. Pomoc ta nie ogranicza się jedynie do wskazania źródła
potrzebnych wiadomości, poprawienia bibliografii do zadanej pracy czy poinstruowania przy obsłudze skanera. Nasza pomoc to przede
wszystkim wskazanie uczniowi jego własnej drogi w rozwoju pasji i zainteresowań. Wspieranie procesu edukacyjnego zaczyna się
bowiem często od zwykłej rozmowy, aby poznać ucznia, jego potrzeby
te czytelnicze i edukacyjne, ale też codzienne dylematy. Staramy się,
aby biblioteka szkolna była miejscem, gdzie uczeń może odpocząć od
codziennego stresu. Uczniowie doceniają przede wszystkim przyjazną,
bezstresową atmosferę, która jest najlepszym podłożem do rozwoju
młodego człowieka. W bibliotece nie oceniamy i nie stawiamy stopni
nawet za nieprzeczytanie lektury.
Uczniowie nie czując presji, tak ciągle obecnej
w środowisku szkolnym, chętnie przychodzą porozmawiać
o książkach, zainteresowaniach, pasjach. Często dzielą się również
swoimi zainteresowaniami, wówczas można podsunąć odpowiednią literaturę, czy zainteresować konkursem, w celu sprawdzenia
swoich sił w ulubionej dziedzinie. Pomimo naszego edukacyjnego przesłania, wyznajemy zasadę, że biblioteka to nie tylko źródło
informacji, ale też miejsce azylu, gdzie można znaleźć czas na zwyczajną rozmowę o sprawach codziennych, a także na odkrywanie
samych siebie.
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Horoskop szkolny 2019/2020
Koziorożec 22.12-19.01
Koziorożce są ambitne i pracowite, a zarazem rozważne. Dlatego zawsze
mierzą siły na zamiary i nie biorą na swoje barki więcej niż są w stanie zrobić.
Nie mają problemu z tym, żeby już od pierwszego dnia szkoły utrwalać sobie
materiał, by nie narobić sobie zaległości. Niestety, przez to często odbierane są
przez innych jako osoby zadzierające nosa. Może w tym roku warto zmienić
takie przekonanie? Nauczyciele już poznali Cię od najlepszej strony. Teraz daj
na to szansę swoim kolegom i koleżankom.
Wodnik 20.01-18.02
Wodniki są bardzo inteligentne i wszechstronne, dlatego nie mają problemów
praktycznie z żadnych przedmiotem. Aczkolwiek wśród Wodników jest
zdecydowanie więcej humanistów i artystycznych dusz niż zapalonych
matematyków czy fizyków. Jeżeli w tym roku czeka Cię egzamin
podsumowujący Twoją dotychczasową ścieżkę edukacji, a zwłaszcza egzamin maturalny, dobrze rozważ, na jakich przedmiotach chcesz
się skupić. To może mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o Twoją przyszłość. No, chyba, że planujesz gap year, który może zmienić
w Twoim życiu więcej niż myślisz. Szczególnie, jeśli chodzi o przyszły zawód.
Ryby 19.02-20.03
Ryby są ambitne czasami nawet za bardzo. Dlatego jeśli coś im nie wychodzi, albo ktoś jest od nich lepszy, zazwyczaj kończy się to
płaczem i zgrzytaniem zębów. Postaraj się wyluzować w tym roku i popracuj nad tym – w ten sposób nic nie zyskasz, a możesz stracić
nawet tych najbliższych i najbardziej oddanych kolegów, którzy wystarczająco długo znosili Twoje fochy. Może warto wyjść
z inicjatywą i zaproponować rówieśnikom jakąś wspólną inicjatywę, na przykład strajk klimatyczny? Nie dość, że zrobicie coś dla
świata, to jeszcze dla siebie.
Baran 21.03-20.04
Barany są dość wybiórcze, jeśli chodzi o szkolne przedmioty. Jeśli coś ich interesuje, nie ma siły, która wpłynęłaby na nich, aby to
zmienić. Nawet słabe przedmioty. Dlatego strzeż się, jeśli jest to klasa maturalna lub kończąca szkołę podstawową. Takie podejście nie
będzie zbyt racjonalne. Skup się na tym, co daje Ci najwięcej radości z nauki, ale nie kosztem czegoś innego. Być może to będzie
wymagało od Ciebie więcej zaangażowania, na przykład koszem spotkań ze znajomymi czy dodatkowych lekcji, ale koniec końców
sam/a docenisz swoje zaangażowanie.
Byk 21.04-21.05
Praca, praca i jeszcze raz praca. Z tym zawsze kojarzy Ci się rok szkolny, dlatego już od początku starasz się nie marnować czasu i być
na bieżąco z materiałem. Postaraj się jednak, żeby czas jaki spędzasz w szkole był dla Ciebie owocny. Zaangażuj się bardziej w życie
poza lekcjami, może decydujesz się wziąć udział w wyborach do samorządu. Albo zapoznasz się z ofertą zajęć dodatkowych, także
tych sportowych? Przyda Ci się ruch, dzięki któremu uwolnisz wszystkie negatywne emocje oraz przemęczenie związane
z zakuwaniem.
Bliźnięta 22.05-20.06
Bliźniak zmiennym jest. Dlatego raz dostajesz same piątki, a raz jedynki. Ale raczej się tym nie przejmuje, bo jest na tyle elokwentną
i otwartą osobą, że rekompensuje sobie gorsze momenty w nauce świetną passą wśród rówieśników. Nauczyciele też Cię lubią i wiedz,
że z wielkim bólem wpisują Ci jedynkę do dziennika. Może w tym roku szkolnym warto im udowodnić, że stać Cię na więcej i jeśli
chcesz to potrafisz napisać sprawdzian na przynajmniej czwórkę z przedmiotu, którego nie lubisz? Zobaczysz, że zaskoczysz
pozytywnie nie tylko innych, ale przede wszystkim samego siebie.
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Rak 21.06-22.07
Raki są szkolnymi gwiazdami, ale rzadko z powodu świetnych osiągnięć w nauce.
Zdecydowanie większym osiągnięciem i powodem do radości jest dla nich
zorganizowanie kina w sali gimnastycznej niż przejścia do wojewódzkiego etapu
z olimpiady z historii. W tym roku szkolnym możesz jednak być zmuszony/a do
tego, by bardziej poświęcić się obowiązkom, szczególnie jeśli jest to decydująca
o Twojej przyszłości klasa - ostatnia w podstawówce lub w szkole średniej. Nie
odkładaj wszystkiego na później, bo może być za późno. Wiele wskazuje na to, że
Twój czas może pochłonąć nowe hobby. Super, ale postaraj się to pogodzić
z lekcjami.
Lew 23.07-22.08
Lwy uwielbiają być we wszystkim najlepsze. W tym roku szkolnym może być to dla nich bardzo zgubne. Bo choć są niezwykle ambitne,
to boją się ryzykować ze względu na możliwą porażkę. Jeśli okaże się, że będziesz zmuszona/y podjąć pewne kroki,
nie mając pewności, że to co robisz jest słuszne, skutki mogą być opłakane. Unikaj dwuznacznych sytuacji, intryg i kłótni. Niewiele
trzeba, by trafić na świecznik, stracić znajomych, a w dodatku stać się pośmiewiskiem wśród nauczycielki. To będzie dość wymagający
czas, ale przecież nikt nie mówił, że zawsze musi być łatwo.
Panna 23.08-22.09
Panny są bardzo poukładane i rozsądne. Dlatego uchodzą za wzorowych uczniów, równocześnie ciesząc się popularnością wśród
rówieśników. Sytuacja idealna! Uważaj, bo w tym roku ktoś będzie próbował to wykorzystać, bo z zazdrością patrzy na Twoją pozycję
w szkole. Możliwe, że całkowicie zmieni się Twoje postrzeganie swojej ścieżki zawodowej. Jeśli nie jesteś zdecydowana/y, co chcesz
robić dalej, jeśli chodzi o edukację, może warto udać się do szkolnego pedagoga i z nim to przedyskutować? Tak, wiemy, wszystko
najlepiej robisz sam, ale czasem warto zaryzykować i skonsultować coś z innymi, zwłaszcza na tym etapie zdecydowanie życiowo
mądrzejszymi od Ciebie.
Waga 23.09-23.10
Wagi charakteryzuje wewnętrzny spokój, co przydaje się w najbardziej stresowych
sytuacjach. W tym roku szkolnym ta umiejętność może okazać się
o wiele cenniejsza niż do tej pory, ponieważ jeden z nauczycieli może okazać się
dość problematyczny. A ponieważ konflikty są Ci obce, będziesz strać się trzymać
od danego pedagoga jak najdalej, by nie przysporzyć sobie wrogów ani wśród
sympatyzujących z nim uczniów, ani w pokoju nauczycielskim. Pomogą Ci w tym
zajęcia pozalekcyjne, którym jesteś bardzo oddana/y. Do tego stopnia, że będziesz
próbować rozwijać je na wyższym szczeblu. Pomyśl o olimpiadzie albo zupełnie
czymś innym, jak wolontariat
Skorpion 24.10-22.11
Skorpiony są bardzo inteligentne i szybko chłoną wiedzę. Jednak ich wielkim problemem jest lenistwo. Jeżeli nie stawisz temu czoła
w tym roku szkolny, może być nieciekawie. Do tej pory jakoś udawało Ci się udobruchać niejednego nauczyciela, gdyż u roku
osobistego nie można Ci odmówić, ale wszystko co dobre kiedyś się kończy i zwłaszcza w nowej szkole „ładne oczy” mogą nie
wystarczyć. Postaraj się wymagać od siebie więcej, czasami kosztem przyjemności, jak wyjście po szkole do kina czy bezcelowe
szlajanie się po centrum handlowym.
Strzelec 22.11-21.12
Jesteś szkolną gwiazdą i wszędzie Cię pełno? Typowy strzelec! Nauka nie jest może czymś, co lubisz najbardziej, ale dajesz radę.
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Możliwe, że w tym roku szkolnym będziesz musiał/a przyłożyć się z jednego z przedmiotów, bo nauczyciel będzie wymagał więcej niż
pozostałe grono pedagogiczne. Niewykluczone jednak, że tym sposobem wyznaczysz sobie całkiem poważną życiową ścieżkę
i wybierzesz nawet kierunek studiów. Do tej pory raczej nie myślałaś/eś poważnie o swojej przyszłości, ale kiedyś trzeba. Szczególnie,
że ciągle słyszysz, że stać Cię na więcej. Udowodnij to!

HUMOR
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