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WITAJ SZKOŁO!

Rozpoczęcie roku szkolnego

p.M.Lewandowska-Gruszczyńska

.

.

.

. . .

4 września w hali sportowej wypoczęte grono
pedagogiczne radośnie witało nieco
zrezygnowaną i oklapniętą młodzież. Po krótkiej
akademii nastąpił trudny moment, gdy
pierwszoklasiści musieli zlokalizować swoich
wychowawców. W tym roku szczęśliwy los
opiekuna klasy wyciągnęły Panie:
1 tfg: Magdalena Rol
1 f: Anna Sawicka
1 k: Marta Wagner
1 em: Dagmara Michalak
1 m: Edyta Świderska
Po uroczystości wszyscy rozeszli się do swoich
pracowni. Najdłużej tego dnia w szkole
przebywały klasy pierwsze, które błąkały się po
labiryncie korytarzy, z determinacją szukając
wyjścia z budynku.
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FESTIWAL FILMOWY W GDYNI

Praktyki
zawodowe 
w klasach 

III Tg i III Tg/Tf:
4-29 września

2017

Kalendarz roku szkolnego:
ważne daty do zapamiętania

koniec I
semestru:

22 grudnia 2017

koniec roku
szkolnego:

22 czerwca 2018

    
    Niestety, wakacje należą już do przeszłości. Przed nami
kolejny rok szkolny, który z pewnością będzie obfitował w
wiele ciekawych uroczystości, zdarzeń i zabaw. Będzie to
jednak przede wszystkim czas pracy i nauki.
   Aby nic nie umknęło Waszej uwadze, przypominamy
najważniejsze punkty z kalendarza na rok szkolny
2017/2018.

Zebrania z Rodzicami:
 - 15 września 2017
 - 19 listopada 2017
 - 8 stycznia 2018
 - 19 marca 2018 ( dla rodziców uczniów klas        
  maturalnych)
 - 21 maja 2018
      
      Przypominamy, że zebrania w naszej szkole
odbywają się zawsze o godzinie 17.00

red.

Dni wolne od zajęć, ferie i święta:

 - Boże Narodzenie: 23 - 31 grudnia 2018
 - Ferie zimowe - 29 stycznia - 11 lutego 2018
 - Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018
 - Dni wolne w czasie trwania matur: 30 kwietnia
                                                           1 - 4 maja 2018
                                                           7 - 8 maja 2018
 - Piątek po Bożym Ciele - 1 czerwca 2018

Pamiętajcie, że wszelkie informacje dostępne są na stronie szkoły.

red.

  Każdego roku o tej porze odbywa się w Gdyni Festiwal Polskich
Filmów Fabularnych. Tegoroczny to już 42 takie spotkanie. Gdyński
festiwal to jedna z najstarszych tego typu imprez w Europie. Ma on za
zadanie promować polską kinematografię, nie zobaczymy więc tu
amerykańskich komedii czy filmów akcji. Mimo to, Gdynię odwiedza w
tym czasie wielu miłośników polskiego kina, polskich aktorów. A tych
ostatnich można tu spotkać we wrześniu na "każdym rogu".
 Tegoroczne ZŁOTE LWY otrzymał film debiutanta Piotra
Domalewskiego:CICHA NOC.
  Natomiast SREBRNE LWY, czyli drugie miejsce  w zmaganiach
konkursowych film nieżyjącego już Krzysztofa Krauze i jego żony
Joanny Kos-Krazue: PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI. Aktorka tego filmu
otrzymała również nagrodę za najlepszą kreację kobiecą. 
   Zapowiada się ciekawa jesień filmowa. Zapraszamy do kin.

int.

internet
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   „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych polskich
dramatów narodowych. Jego powstanie związane jest z wydarzeniem
towarzyskim.
W listopadzie 1890 r. popularny, krakowski poeta (szlachcic z pochodzenia)
pojął za żonę prostą chłopkę Jadwigę Mikołajczykównę. Ślub odbył się w
Kościele Mariackim w Krakowie. Po ceremonii zaproszeni goście wsiedli na
Rynku Krakowskim na paradne wozy chłopskie i udali się na wesele do
rodzinnej wsi panny młodej – Bronowic. Był wśród nich także Stanisław
Wyspiański.
 Wesele Rydla trwało trzy dni. Odbyło się w małym dworku krakowskiego
malarza Włodzimierza Tetmajera. Zaproszono całą wieś, znajomych i
rodzinę oraz oczywiście całą elitę malarską Krakowa.
     Wyspiański zaś przez całą noc stał oparty o futrynę drzwi, zamyślony i
obserwował zabawę.
Dostrzegł, że goście weselni, wywodzący się z dwóch różnych warstw społ.,
pojednali się tylko pozornie. Różnice między chłopstwem a szlachtą były
jeszcze zbyt duże. Od stylu i sposobu życia począwszy, a na zaszłościach
historycznych skończywszy. Chłopi byli przez wieki warstwą ciemiężoną i
wykorzystywaną przez szlachtę. To właśnie powoduje brak zaufania do
inteligencji. Ta natomiast bezkrytycznie z fascynowała się wiejskim życiem,
wieś postrzegała jako krainę szczęścia. Szlachta nie chciała widzieć ciężkiej
pracy i niedostatków życia na wsi.  Odwiedzała  wieś po to aby odpocząć,
uciec od problemów miejskiego życia, a piękne kolorowe stroje, muzyka i
taniec stanowiły natchnienie do pracy twórczej.
Te błędy popełniane przez obie strony nie pozwalają na pojednanie we
wspólnej walce z zaborcami.

. p. Dyrektor

"Wesele"

Publiczność

Jak się żenić, to się żenić! 

Zapraszamy na "Wesele" S.Wyspiańskiego

E.Ś. E.Ś.

Red.

Red.
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Pan Młody i Panna Młoda Gospodarz i Klimina Zosia i Haneczka

Gospodarz i Gospodyni Ksiądz i JasiekDziennikarz i Radczyni

Panna Młoda i Pan MłodyChochoł

Red. Red. Red.

Red. Red.Red.

Red.Red.
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Artyści

Dialog Radczyni i Kliminy

Rekwizyty. Po występie

    8 września 2017 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.
Uczniowie klas IV tg, II tf i II tg przeczytali  I akt dramatu. Imprezę otworzyła
Pani Dyrektor, czytając fragmenty "Plotki o "Weselu" T.Boya - Żeleńskiego.
Wspaniałą grę aktorską dopełniła barwna oprawa plastyczna
(odzwierciedlające charakter epoki kolorowe kostiumy  zarówno chłopskie,
jak i szlacheckie) oraz muzyczna (góralska wersja piosenki marka Grechuty
pt. "Wesele" w wykonaniu zespołu Zakopower).

Po przedstawieniu młodzież wszystkich klas mogła jeszcze na lekcjach
wziąć udział we wspólnym czytaniu dramatu Stanisława Wyspiańskiego, 
a na przerwach w bibliotece wyświetlany był film "Wesele" w reżyserii
Andrzeja  Wajdy.

         

Red.

Red.

Red.Red. Red.
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21 edycja literackiej nagrody Nike
  
  Nagroda literacka Nike to polska nagroda za
najlepszą książkę roku. Przyznawana jest od
1997 roku. W konkursie mogą brać udział
reprezentanci wszystkich gatunków literackich.
Co ciekawe, nagrody nie można nie przyznać. O
wygranej decyduje jury (najwybitniejsi
przedstawiciele literatury i kultury polskiej - w tym
roku między innymi: Paweł Rodak, Joanna
Szczęsna, Antoni Pawlak czy Marek
Zaleski), które każdego roku w maju ogłasza listę
nominowanych. 
  We wrześniu jury zawęża nominacje do siedmiu
osób. Nagroda zostaje przyznana na uroczystej
gali zawsze w pierwszą niedzielę października.
Zwycięzca otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę.
Dodatkowo wręczana jest również nagroda
czytelników Gazety Wyborczej. Zdarzało się w
historii konkursu, że opinia jury pokryła się z
gustem czytelników. 
    Pierwszym laureatem nagrody w 1997 roku
został Wiesław Myśliwski za powieść
"Widnokrąg".

red.

red.

     Radka Franczak, Genowefa Jakubowska-
Fijałkowska, Cezary Łazarewicz, Stanisław
Łubieński, Jacek Podsiadło, Monika
Sznajderman i Krzysztof Środa to ścisła
siódemka tegorocznej edycji Nike. Który z
pisarzy otrzyma tę niezwykle prestiżową
nagrodę dowiemy się już w niedzielę 1
października.

  
    Dwie powieści, dwa tomy poetyckie i dwa eseistyczne oraz reportaż mają

w tym roku szansę otrzymać nagrodę Nike. 

   Pierwsza z nominowanych pozycji to powieść "Serce" Radki Franczak.
Jest to historia dziewczyny, która wyrusza na Zachód w poszukiwaniu
lepszej egzystencji. Pod pozornie prostą fabułą o drodze do lepszego świata
kryją się ważne pytania dotyczące egzystencji w ogóle.
   „Paraliż przysenny” Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej to tomik
poetycki poświęcony codziennemu życiu ludzkiemu, z jego jasnymi i
ciemnymi barwami.
   Kolejna nominowana książka to reportaż Cezarego Łazarewicza  "Żeby nie
było śladów” . Jest to historia zabójstwa 19-letniego maturzysty Grzegorza
Przemyka, dokonanego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.
   Esej "Dwanaście srok za ogon" Stanisława Łubieńskiego i i tomik poetycki
"Włos Bregueta" Jacka Podsiadły to kolejne nominowane pozycje. Jacek
Podsiadło był finalistą konkursu przed dwoma laty. Może tym razem
szczęście uśmiechnie się właśnie do niego.
     " Las nie uprzedza" Krzysztofa Środy to powieść o bardzo aktualnym dziś
problemie uchodźców i wojen na Kaukazie Północnym.
     Ostatnią pozycją jest esej Moniki Sznajderman "Fałszerze pieprzu".  Jest
to zapis historii przodków autorki, którego dokonała na podstawie starych
rodzinnych dokumentów, zdjęć czy wspomnień jej ojca. To również losy
żydowskiej części rodziny autorki.

    Zachęcamy do zapoznania się nominowanymi dziełami. Z tych kilku
propozycji gatunkowych z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

int.

int.
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DZIEŃ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH

 - w Unii
Europejskiej
funkcjonują

24 języki
urzędowe

JESTEŚMY W EUROPIE!!!

W naszej szkole
również obchodziliśmy
Dzień Języków
Europejskich...

 - w Europie
mówi się

ponad 200
językami

 
     Europejski Dzień Języków został ustanowiony
wspólnie przez Komisję Europejską i Radę
Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln
Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie
obchodów zaangażowane są liczne instytuty i
stowarzyszenia działające w sektorze kultury i
nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od
czasu jego ustanowienia w roku 2001, który
ogłos z ono Europejskim Rokiem Języków,
Europejski Dzień Języków obchodzony jest co
roku, zawsze 26 września.
Dzień ten jest okazją do popularyzowania wiedzy
o krajach europejskich a także zachętą do nauki
języków obcych. Służy też propagowaniu
różnorodności kulturowej.

red.

 

- UNIA EUROPEJSKA
POWSTAŁA 
1 LISTOPADA 1993

 - W 2012 ROKU UNIA
EUROPEJSKA
OTRZYMAŁA
POKOJOWĄ
NAGRODĘ NOBLA

   Najsłynniejsze dwa słowa świata w europejskich
językach:
po bułgarsku - Obiczam te 
po czesku - Miluji te 
po duńsku - Jeg elsker dig 
w esperanto - Mi amas vin 
po estońsku - Mina armastan sind 
po fińsku - Minä rakastan sinua 
po francusku - Je t´aime 
po grecku - S´agapo 
po hiszpańsku - Te quiero 
po holendersku - Ik houd van jou
      Czy wiecie o jakie słowa chodzi?:)

Dzień Języków Europejskich

pinterst

M.Szaler
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DZIEŃ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH W NASZEJ SZKOLE

obchody

akademia

M.Szaler

M.Szaler
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30 WRZEŚNIA - DZIEŃ CHŁOPAKA

 Botoks:
inaczej toksyna botulinowa lub jad kiełbasiany  białkowa, należąca do
neurotoksyn, egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie
beztlenowe bakterie – laseczki o nazwie gatunkowej Clostridium botulinum, a
także przez nielicznych innych przedstawicieli rodzaju Clostridium.
Substancja ta w zależności od podanej dawki może być silnie trująca dla
organizmu człowieka lub też wykazywać określone działanie lecznicze – np.
w medycynie estetycznej przy walce ze zmarszczkami mimicznymi,
leczeniu kurczu twarzy i powiek czy nadmiernej potliwości. ( Wikipedia)

 29 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji
klasy: IV Tg, IV Tf, IV TG/Ts, II Tg, II Tf/Ts, I Tg/Tf, II F, II K i I M wybrały się
do kina na najnowszy film Patryka Vegi "Botoks".
Scenerią wydarzeń filmu jest szpital a głównymi bohaterkami kobiety-lekarki.
Każda z postaci to osobna historia. Pierwsza lekarka poddaje się operacjom
plastycznym, które zmieniają ją nie tylko zewnętrznie. Druga słynie z
przeprowadzanych licznie aborcji. Kiedy sama zachodzi w ciążę popada w
konflikt ze zwierzchnikiem. Trzecia po tragicznej śmierci narzeczonego
uzależnia się od silnych leków opioidowych. Ostatnia, żyjąca w nieudanym
związku zmienia profesję z męskiej chirurgii na specjalistę od medycyny
estetycznej. Niestety, film nie zdobył naszego uznania. W zasadzie opierał
się na wulgaryzmach i epatowaniu cielesnością. Lepiej ten czas
wykorzystać na dobrą książkę.

Kino "Helios"

Przed seansem

int.

Red.

Red.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
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Nasz SPINACZ
 otrzymał certyfikat

logo
certyfikat

Spinacze

       Rok temu ukazał się pierwszy numer
internetowej gazety szkolnej "Spinacz". We
wrześniu obchodzimy więc "roczek". 
Nasz patron "Junior Media" wydał redakcji
certyfikat, mając nadzieję, że będziemy nadal
opisywać wydarzenia związane z codziennym
życiem szkoły.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy
chcą współtworzyć gazetę. Czekamy na
zgłoszenia nowych "spinaczy", które muszą
spełnić jedno kryterium: mieć nosa do ciekawych
spraw dla reportera. 

Redakcja "Spinacza"
redaktor naczelny: Edyta Świderska
z-ca redaktora naczelnego: Magdalena Rol

  spinacz_redakcja@wp.pl

M.J.Red.

Internet
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