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CZAS ŚWIĄTECZNY W XVIII LO

Opowiadają, że w dawnych czasach pewien król budował na chwałę Boga przepiękną katedrę. Chciał przy tym jednak coś dla swojej chwały też zrobić,
dlatego zarządził, że nikt w królestwie, pod groźbą srogich kar, niech się nie waży nawet złamanego grosza ofiarować na ten zbożny cel. Król chciał bowiem
sam pokryć wszystkie koszta związane z budową. A miał z czego, bo skarbce królewskie w dawnych czasach nie miały zwyczaju świecić pustkami. 
Przed oddaniem katedry do użytku kazał też wypisać złotymi literami w marmurze tę oto informację na wieczną rzeczy pamiątkę: Ten wspaniały dom Boży
jest dziełem samego tylko króla. Jakże się zdziwiono nazajutrz, gdy na tablicy zamiast imienia króla ktoś dopisał imię biednej kobieciny z okolicy.
Oczywiście rzemieślnicy musieli zaraz przystąpić do korygowania tego kawału. Niewiele to jednak pomagało, bo znowu zjawiało się uparcie imię owej
staruszki. W końcu król nie wytrzymał, kazał odszukać i przyprowadzić przed swoje oblicze winowajczynię. Powiedz szczerze - zagadnął monarcha
trzęsącą się ze strachu staruszkę  ofiarowałaś coś naprawdę na budowę tego kościoła? Kobieta nie miała innego wyboru, rzuciła się więc do nóg
królewskich i z płaczem wyznała całą prawdę: Przebacz mi, mój panie królu. Zarabiam ciężko na chleb, cały Boży dzień siedzę z wrzecionami w ręku.
Zaoszczędziłam trochę i chciałam chętnie ofiarować to na chwałę Boga. Znałam jednak twoje zakazy i bałam się kary. Dlatego kupiłam trochę siana i dałam
je wołom, co ciągnęły kamienie na budowę tego wspaniałego kościoła. W ten sposób spełniło się moje pragnienie, a przy tym nie przekroczyłam twojego
prawa. 
Król zrozumiał swą pychę i głupotę. A biedną starowinkę obdarzył szczodrze, tak że już do końca życia nie musiała pracować. Czytając powyższą historię,
aż chciałoby się krzyknąć: Co za wspaniałe czasy! Królowie budowali świątynie, nie dopuszczając innych do tego przedsięwzięcia, a co za tym idzie,
oszczędzając przecież biednym sporych wydatków. Sielankowy nastrój psuje jednak owa kobieta. Można zapytać o co jej chodzi? Po co wchodzić w drogę
tak hojnemu sponsorowi? Narzeka na biedę, na brak pieniędzy, a kiedy znajduje się ktoś, kto ciężary finansowe bierze na siebie, wprowadziło to jakiś
zamęt. A jednak jakaś tajemnicza siła wypłynęła z czynu kobiety, która potrafiła złamać serce samolubnego króla. Zrozumiał błąd, który wkradł się w jego
królestwo. 
Ten błąd polegał na zabijaniu ludzkich odruchów. Każdy bowiem człowiek znajduje radość w dzieleniu się z innymi, a ofiary na rzecz Pana znajdują
szczególne miejsce w tej radości. Gorącym przykładem tej rzeczywistości to nasze gwiazdkowe prezenty dla siebie jak też dla Pana. Zatem, cóż byłyby to
za święta, gdybyśmy nie mogli, rozporządzeniem jakiegoś króla, przyjść ze swym darem przed żłóbek Pana, podzielić się wszystkimi problemami i
nadziejami. Na szczęście, dzisiejsi królowie, pozwalają na dary składane Bogu. Nie trzeba łamać im serc i szukać podstępu, aby pokłonić się Panu z
otwartym sercem. Korzystaj zatem z przyjaznych czasów i składaj swój dar przy żłóbku Pańskim. Oby nigdy nie było takich epok i królów, którzy
zabraniają dzielenia się z bliźnimi i Bogiem.
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UKOCHANY Z POŚLIZGIEM

w roli Śniadeckiego Kuba

                                                                                                                                   ciasteczko z wróżbą

W tym roku , Andrzejki w zasadzie świętowano w weekend. Dodatkowo, nasza szkoła zawsze
hucznie obchodzi 30. listopada, ze względu na urodziny Patrona XVIII LO - Jędrzeja Śniadeckiego
oraz uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Toteż, dopiero pierwszego grudnia można było  sobie
powróżyć. W rolę znających  przyszłość wcieliły się uczennice z klas: IIb i IIc. W czasie przerw
czarowały urokiem, zabiegami magicznymi, by jak największa rzesza młodzieży poznała swój
matrymonialny los.
Najpopularniejsze okazało się, sięgające wielowiekowej tradycji, wróżenie z imion. Nic dziwnego!
Przecież każdy nosi w sercu jakieś ulubione. Nie brakowało także zwolenników ciastek z wróżbą,
aczkolwiek tylko tych o mocnych zębach, bo dostanie się do przepowiedni było prawdziwym
wyzwaniem dla kłów i trzonowców. W przeciwnym razie, nie trzeba by zdolności jasnowidzenia, a
po prostu dobrego dentysty. Najlepiej jeszcze przystojnego!
Bezpieczniej bawiono się w  odczytywanie przyszłości z dłoni, losowanie imiennych serc albo
zodiakalne charakterystyki czy miłosne horoskopy.
Wszyscy chętni zaspokoili  ciekawość i niecierpliwość serca. Przeświadczeni, że w końcu „trafi
swój na swego”, spokojnie powrócili do codziennego flirtowania na różnych portalach
społecznościowych i …magia uleciała, aż do przyszłego roku.
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 30 listopada odbyło się ślubowanie klas
pierwszych w XVIII LO w Łodzi.
Ślubowanie rozpoczęło się o godzinie 10 na
sali gimnastycznej.
Gośćmi byli nasi rodzice, absolwenci i
reprezentanci służb mundurowych.
Całe wydarzenie rozpoczęło się wejściem na
salę krokiem defiladowym i odśpiewaniem
hymnu Polski. Uczniowie przysięgali: że będą
się pilnie uczyć, systematycznie uczęszczać
do szkoły, pomagać innymi i rozsławiać dobre
imię szkoły. Pani dyrektor Monika Antosiak
pasowała na uczniów XVIII LO czterech
uczniów klas pierwszych, którzy
reprezentowali swoje klasy. Po ślubowaniu
reprezentanci służby mundurowych
powiedzieli, że szkoła rozwija się bardzo
dobrze. Całe wydarzenie trwało około 1
godziny. Po ślubowaniu uczniowie godnie
reprezentowali swoje mundury.
Dawid Bartos, Joanna Peplińska

Odpowiedzi pierwszaków na pytania, jakie im
zadaliśmy:
Jak czujesz się w nowej szkole?
Bardzo mi się podoba, panuje tutaj wspaniała
atmosfera. Mogłam poznać wielu wspaniałych
ludzi i nauczyć się nowych rzeczy.
Justyna Fornal 
Jak oceniasz zajęcia programowe z Policją?
Uczą nas czegoś nowego, więc są interesujące.
Musztra to fajna sprawa, uczy odpowiedzialności,
samodyscypliny i posłuszeństwa w stosunku do
dowódcy.
Kamila Kucharska
Czy lubisz chodzić w mundurze?
Jestem dumna z faktu noszenia munduru. Lubię
też okazywać mundurem do jakiej uczęszczam
szkoły.
Kamila Kucharska
Adaptacja w klasie - czy było trudno?
Początkowo nie byliśmy pewni siebie, więc było
trochę trudno, ale teraz świetnie się dogadujemy.
Justyna Urbańska

A wymagania nauczycieli?
Dużo wymagają, ale przyjmuję to za pożyteczne,
gdyż zaowocuje w przyszłości.
Justyna Urbańska

Drodzy pierwszoklasiści !
Życzymy Wam, byście z każdym
rokiem spędzonym w szkolnych

murach byli coraz mądrzejsi, a wiedza
dała Wam dobry start w niedalekiej

przyszłości.  Życzymy także z całego
serca wielu sukcesów związanych z

nauką i odkrywaniem piękna
współczesnego świata.
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W ZDROWYM  CIELE ŚWIĄTECZNY DUCH !

NASZA UCZENNICA ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE
 W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zainspirowały uczniów  z klas
Ic i IIa do zorganizowania wyjątkowego kiermaszu.  Sandra Elsner ,
Ewa Zaborowska i Agata Michalska na swoim stoisku oferowały
zainteresowanym kunsztownie wykonane rękodzieło. Każdy mógł
znaleźć coś dla bliskiej mu osoby. Za niewielką sumę dało się kupić
naprawdę niepowtarzalny podarunek. Dla pasjonatów książek, np.
urocze zakładki ręcznie malowane. Z kolei, miłośnicy niepowtarzalnej
biżuterii mieli do wyboru: bransoletki, szkatułki, naszyjniki. Amatorzy
unikatowych wazonów przebierali w bogatej kolekcji zdobionych
zimowymi motywami butelek. Zaś zwolennicy bibelotów, zaopatrywali
się w zabawne, robione z kolorowego filcu, zwierzątka – breloki do
kluczy. Wszystkim natomiast przydały się cudowne, jedyne w swoim
rodzaju, karty świąteczne oraz szyszkowe choinki.
Obok, uczennice z Ic : Ewelina Pakuła, Ola Jaskulska, Weronika
Piechulska,  Martyna Wawrzyniak i Ola Zjawiona serwowały zdrową
żywność na suto zastawionym stole. I tak , zamiast tradycyjnych
dwunastu potraw , młodzież miała okazję spróbować : soku z brzozy,
czekolady bez cukru albo nieskażonych „białą śmiercią” batonów. Dla
bardziej wybrednych podniebień, młodzież przygotowała mieszankę
studencką, warzywne bądź owocowe chipsy, ciastka bezglutenowe i
mleko sojowe. Każde ze wspomnianych smakołyków można było popić 
wodą mineralną bez bąbelków. Mniam, mniam!
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