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                                       ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA
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                            samych szczęśliwości,
                            świątecznych pyszności,
                              Mikołaja hojnego
              i uśmiechu od ucha do ucha sięgającego.
                            Atmosfery rodzinnej,
                          miny zawsze niewinnej,
                             radości dziecięcej
                                i dobroci więcej.
                       Nowego Roku dobrego
                       od zespołu redakcyjnego.
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Scrooge w nowej odsłonie, czyli jasełka w MLO.

Klasowe wigiliowanie. 

Czas akcji: 20 grudnia
2017 roku.
Miejsce akcji:
Mundurowe Liceum
Ogólnokształcące w
Łodzi.
Bohaterowie:
Scrooge - Monika
Kuder
Bob Cratchit - Anita
Bartosz
Siostrzeniec Fred -
Marta Cytarzyńska
Marley - Marta
Cytarzyńska
Duch 1. - Klaudia
Wawrzyńczak
Fan, siostra Scrooge'a
- Weronika Szulc
Mały Scrooge - Marta
Cytarzyńska

Fezzwig - Barbara
Chylińska
Bella, narzeczona
Scrooge'a - Justyna
Chachaj
Młody Scrooge - Marta
Cytarzyńska
Duch 2. - Sylwia
Adamczyk
Żona Cratchita -
Weronika Szulc
Tim - Barbara
Chylińska
Duch 3. - Klaudia
Wawrzyńczak
Narrator - Patrycja
Rzeźnik

By uczcić zbliżające
się Święta Bożego
Narodzenia Samorząd
Uczniowski MLO
przygotował nie tylko
życzenia i upominki
dla pracowników
szkoły, lecz przede
wszystkim
wyreżyserowane
przez polonistę

- pana Michała
Sadowskiego
przedstawienie
zatytułowane
,,Opowieść wigilijna
wersja 24".
Znana wszystkim
historia Scrooge'a -
zgryźliwego,
zgorzkniałego starca,
który dzięki

metamorfozie odmienił
swój los, okazała się
być niebanalną
opowieścią, która
pozwala nie tylko na
sentymentalną podróż
w głąb siebie, lecz
także na szczere
uśmiechy widowni. Ta
wersja bowiem w

sposób
humorystyczny
przedstawiała koleje
losu bohatera.
Dodatkowo aluzje
literackie oraz sposób
prowadzenia narracji,
w tok której
wkomponowane były
,,suchary" nie pozwolił
widowni się nudzić.

Twórcom gratulujemy
i ... czekamy na
kolejne odsłony
znanych historii.  
Natalia Goska

Po dokarmieniu duszy
przedstawieniem
jasełkowym przyszła
pora na wypełnienie
brzuchów wigilijnymi
smakołykami
przygotowanymi przez
uczniów na wigilie
klasowe. Na stołach
gościły nie tylko
uwielbiane przez
wszystkich słodkości.
Nie zabrakło także
wigilijnych potraw:
pierogów z kapustą

i grzybami, ryb,
łazanek, sałatek
warzywnych, a co
ważniejsze... opłatka,
którym to przed ucztą
wszyscy się podzielili,
składając sobie
życzenia. Wszystkich
uczniów odwiedził
Święty Mikołaj i choć
niektórzy otrzymali
rózgi, dominowała
radość.  Natalia P.

Życzenia.

Aktorzy w akcji.

Aktorzy.

Wigilia 1c. Świąteczne życzenia.

M.R.

M.R.

M. R.

M.R. M.R.
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pomagamy świąteczne paczki

Wolontariusze.

,,GWIAZDKA RADIA ŁÓDŹ I PRZYJACIÓŁ", a wśród nich Mundurowe
Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Rzecz miała miejsce w Łódzkiej Hali
EXPO dnia 10 grudnia 2017 roku. Radio Łódź już od kilku lat pomaga
mieszkańcom miasta, rozdając przedświąteczne paczki. W tym roku
przygotowano i rozdano ponad  pięćset. Zadaniem naszych wolontariuszy,
którymi opiekował się pan profesor Marcin Kozak, było dbanie o porządek i
bezpieczeństwo przybyłych. To jednak nie wszystko, mieli okazję wykazać
się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na zajęciach edukacji wojskowej,
policyjnej i strażackiej. Spisali się na medal. Uroczystość udała się, a nasi
wolontariusze wracali do domów z poczuciem dobrze spełnionej misji.
                                                                               Natalia Goska

                                   
                                        Pamiętamy o potrzebujących,
                                        czyli o przedświątecznych działaniach Mundurówki. 

Mundurowe Liceum
Ogólnokształcące w
Łodzi w
przedświątecznym
czasie myśli nie tylko
o sobie, lecz także o
innych, który znaleźli
się w trudnej sytuacji
życiowej i dla których
zorganizowanie świąt
to nielada wyzwanie.

Każda klasa dla
wybranej rodziny
potrzebującej
pomocy przygotowywała
paczki, w których
znalazły artykuły
spożywcze i
chemiczne. W ten
sposób szkoła
włączyła się w
działania Fundacji

Pomagam oraz
Parafii p.
w. Niepokalanego
Serca N.M.P. i Św.
Antoniego M. Klareta
w Łodzi. Szkolną
akcję koordynował
opiekun Samorządu
Uczniowskiego - pan
Marcin Kozak.
Chętnych do pomocy
nie brakowało.

Uczniowie pamiętali
nie tylko o ludziach,
lecz także o
zwierzętach.
Uczennice klasy
policyjnej - 1a - 8
grudnia odwiedziły
jednostkę Straży
Miejskiej w łodzi przy
ul. Rydla. Zdobyły

niezbędną dla
ratowania zwierząt
wiedzę i umiejętności
oraz obdarowały
schroniskowe
zwierzaki zebraną
wcześniej karmą.

Klasa 1c zaś zajęła
się małym
kociakiem,

który znalazł się na
terenie szkoły,
ogrzany, najedzony i
wygłaskany kociak
pojechał do nowego
domu, który
ofiarowała mu nasza
koleżanka - Laura.
Za okazane serce
dziękujemy i
przypominamy: nie
bądźmy obojętni. red.

fot. fot.

fot.
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Działo się w MLO w grudniu 2017
roku.

Wyciąg z wydarzeń szkolnych ostatniego miesiąca mijającego roku,
czyli:
podsumowanie szkolnego konkursu MISTRZ ORTOGRAFII NIEMIECKIEJ,
goście z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Gwiazdka Radia Łódź i
Przyjaciół, wizyta w Straży Miejskiej w Łodzi oraz w Schronisku dla
zwierząt.   A co nam przyniesie nowy rok? Na pewno odpoczynek feryjny i
zmianę planu po feriach. 

Organizatorzy konkursu. Potencjalni Mistrzowie Ortografii Niemieckiej

12 grudnia to dzień podsumowania zmagań uczniów klas pierwszych i
drugich o tytuł Mistrza Ortografii Niemieckiej, którego dokonali nauczyciele
języka niemieckiego: pani Małgorzata Cieślik oraz pan Marcin Kozak.
Uczniowie walczyli wytrwale. Najlepsza okazała się Żaneta Sowa -
uczennica klasy 1d, drugie miejsce zdobyła Karolina Janiaczyk - klasa 1d,
trzecie zaś Weronika Leszczak z klasy 1f. Zwycięzcom gratulujemy, a
wszystkim życzymy codzienne wdrażanie celów konkursu: dbanie o
poprawną pisownię (nie tylko w języku niemieckim), doskonalenie
umiejętności w zakresie ortografii oraz wyrabianie czujności ortograficznej.
                                                                                     Aleksandra K.  

Policjanci w akcji.

7 grudnia uczniowie
dowiedzieli się o tym,
co trzeba zrobić, by
zasilić sztab
policjantów oraz
zobaczyli najlepszych
w akcji. Poznali taktyki
i techniki interwencji.
Wszystko dzięki
wizycie policjantów...

Tajniki pracy w policji.

... Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sam
szef kadr KWP zdradził, jakie są etapy
postępowania kwalifikacyjnego zanim kandydat
będzie mógł podjąć pracę w policji.
Druga część spotkania przykuła uwagę
wszystkich. Był to pokaz walk wręcz i z użyciem
broni. Niektóre sytuacje mroziły krew w żyłach,
zwłaszcza, gdy potencjalnym złoczyńcą był nasz
kolega - Adam Łącki. Na szczęście, wytrwał.

fot. fot.

fot. fot.


