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Wystawa "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu" (wcześniej przedstawiana już we Francji,
Niemczech i Brazylii) to doskonała alternatywa na sobotni wieczór. Możemy na niej
zobaczyć niesamowite obrazy twórcy, a także wynalazki z dziedziny architektury, techniki,
mechaniki, anatomii i filozofii - razem ponad 70 eksponatów. Oglądając zgromadzone
przedmioty mamy okazję wzbogacić naszą wiedzę o wybitnym renesansowym humaniście.
Wystawę odwiedziło już 750 tysięcy osób. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji jej obejrzeć, to
zapraszamy do EC1 Łódź.

Karolina, IIa

27 lutego 2018 roku klasa
2A, w ramach lekcji geografii
i przyrody, wybrała się do
łódzkiego Planetarium EC1
przy ulicy Targowej 1/3.
Tytuł seansu, jaki uczniowie
mieli okazję obejrzeć to
„Najbliższe Podwórko”
(temat jest przeznaczony
właśnie dla liceów).
Młodzież z
zainteresowaniem
podziwiała przestrzeń
kosmiczną. Można było
dowiedzieć się dużo o
układzie słonecznym.
Pokazano nam zewnętrzny
wygląd planet, usłyszeliśmy
trochę o ich budowie oraz
właściwościach. 

Planetarium EC1 Łódź jest
najnowocześniejsze w
Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej. Pod kopułą o
średnicy 18 m znajduje się
ekran sferyczny o średnicy
14 metrów, zaawansowany
system projekcyjny o
rozdzielczości 8K oraz 110
wygodnych foteli. Według
uczniów pokaz ten był jak
najbardziej udany, a ich
wiedza powiększyła się i na
pewno zapadnie im na długo
w pamięci. 

Klasa 2A poleca! 

                           Kamila, IIa

Energia Umysłu - wystawa

Energia Umysłu - wystawa wystawa

 "Jeszcze będzie pięknie, mimo
wszystko. Tylko załóż wygodne
buty, bo masz do przejścia całe

życie."
Jan Paweł II

Karolina

Karolina Karolina
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Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego

Klasa IIa wybrała się z wizytą na Dzień Otwarty
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczniowie uczestniczyli w krótkich wykładach na
temat języka polskiego, zagrożeń płynących z
Internetu oraz kuchni rosyjskiej. Zajęcia były
bardzo ciekawe i pozwoliły nam poczuć się jak
prawdziwi studenci. Na uczelni dodatkowo
przygotowane były stoiska, na których
promowano różne kierunki. Studenci opowiadali o
uczelni, zajęciach, wykładowcach, doradzali w
wyborze odpowiedniego dla nas kierunku oraz
odpowiadali na nasze wszystkie pytania.
Uważam, że takie wyjścia jak dzisiejsze to dobry
pomysł, ponieważ pomaga w podjęciu bardzo
ważnej decyzji, jaką jest wybór studiów.

Klaudia, IIa

             Ciekawe miejsca na świecie

Republika Południowej Afryki - Cape Town
Miasto położone jest nad Zatoką Stołową, na
północ od przylądka Dobrej Nadziei i False Bay.
Capa Town zostało założone w roku 1652, jako
stacja zaopatrzenia dla okrętów
przemieszczających się w drodze do posiadłości
w Anglii.

Peru - Machu Picchu
Machu Picchu to najlepiej zachowane miasto
stanowiące pozostałość po Inkach. Niezwykłe
imperium, które budzi podziw dla starożytnych
kultur. Położone jest na wysokości 2090 - 2400 m.
n.p.m.

Moskwa - Kreml
Gród warowny na wzgórzu na lewym brzegu rzeki
Moskwy. Jest to warownia z zabudowaniami
książęcymi, cerkwiami i budynkami
administracyjnymi. 

Syuzi, IIa

Machu Picchu

Uniwersytet

Uniwersytet
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Kilka słów o zawodzie fizjoterapeuty

Wywiad z fizjoterapeutą

R. Dzień dobry, w imieniu swoim i Redakcji
chciałabym Pani zadać kilka pytań. Czy wyraża
Pani zgodę na publikację artykułu?
K:Oczywiście.
R:Dlaczego wybrała Pani fizjoterapię? Co
nakłoniło, do podjęcia takiej, a nie innej decyzji?
K:Od zawsze interesowała mnie biologia, a w
szczególności anatomia człowieka. Połączyłam
pasję z pomaganiem ludziom, co uwielbiam robić.
R:Dlaczego wybrała Pani Uniwersytet Łódzki?
K:Wybrałam tę uczelnię, ponieważ znajduje się
ona w moim rodzinnym mieście. Nie chciałam się
wyprowadzać od rodziców - wiązałoby się to z
dodatkowymi kosztami.
R: Jak przygotować się do tego zawodu?
K:Uważam , że studia oraz praktyki bardzo
dobrze przygotowują do zawodu. Na poziomie
licealnym warto skupić się na przedmiotach
rozszerzonych, ewentualnie w międzyczasie
czytać artykuły dotyczące fizjoterapii.
R:Nie obawia się Pani, że po studiach nie będzie
dobrze płatnej pracy?

K:Nie sądzę, tak naprawdę to zależy od każdego
z nas. Jeżeli będziemy dobrzy w swoim zawodzie
i będziemy posiadać wysokie wykształcenie
zostaniemy dużo bardziej docenieni niż osoba po
skończonej szkole policealnej. Wysokość
zarobków zależy od tego, gdzie pracujemy. Jeżeli
zaczynamy współpracę z NFZ i zatrudniamy się
w przychodni, to nasze zarobki są od 1500-2000
zł. Natomiast jeżeli prowadzimy własną firmę,
nasze zarobki mogą wzrosnąć nawet do 10000 zł.
R: Myśli Pani nad pracą z dziećmi, czy
dorosłymi?
K: Sądzę , że praca z dziećmi jest o wiele
trudniejsza i wymaga większej opieki. Osobiście
jest mi bez różnicy, aczkolwiek wybrałabym
pracę z maluchami, ponieważ lubię wyzwania.
R: Czym różni się fizjoterapia od rehabilitacji?
K:Rehabilitacja to pojęcie ogólne, w skład którego
wchodzi logopeda, pielęgniarka itd. Fizjoterapeuci
są od usprawnienia ciała pacjenta. 
R: Dziękuje bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że
wielu osobom pomogłyśmy w rozwianiu
wątpliwości dotyczących tego zawodu. 

Natalia, Ib

fizjoterapia fizjoterapia

Ciekawe miejsca na świecie

USA - Kanion Kolorado
Kanion to gigantyczna dziura w ziemi. Na jego
krawędziach w odsłoniętych warstwach
geologicznych można prześledzić historię ziemi z
ostatnich 6 milionów lat. Długość kanionu wynosi
466 kilometrów.

USA - Mount Rushmore
Góra leżąca w Black Hills, w której wykuto
pomnik o nazwie Mount Rushmore National
Memorial. Pomnik składa się z czterech głów
prezydentów USA, szczególnie znaczących dla
historii tego kraju. Każde popiersie ma wysokość
18 metrów.

Syuzi, IIa

Mount RushmoreKK KK KK
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Świat książki - co warto przeczytać?

"Cmętarz zwieżąt" S. King

Wielokrotnie czytałem dzieła Stephena Kinga z
zapartym tchem, nie mogąc oderwać wzroku od
liter – zupełnie jakbym był zahipnotyzowany. W
przypadku „Cmętarza zwieżąt” był tak samo. Nie,
nie pomyliłem się w tytule, gdyż taka nazwa
figuruje w książkowym miasteczku. Tytuł książki
to również tabliczka, którą napisały dzieci u bram
nieoficjalnego, lecz bardzo zadbanego cmentarza,
na którym dzieci z Ludlow chowają swoich
mniejszych braci – pupili. Głównym bohaterem
książki jest doktor Louis. Wprowadza się wraz ze
swoją rodziną do ślicznego domu na
przedmieściach. Lekarz pracuje w przychodni
akademickiej i już podczas pierwszego dnia pracy
dochodzi do wypadku – ginie śmiertelnie
potrącony student. Uczeń przed śmiercią
wspomina o tytułowym „cmętarzu”, przez co
Louis nie może spać, gdyż nawiedza go duch
młodego chłopaka. Zjawa mówi, że pracownika
medycznego spotkają ogromne nieszczęścia,
których nie może uniknąć. Droga do cmentarza
znajduje się tuż za domem nowo przybyłej
rodziny.

Wkrótce ginie kot należących do bohaterów i
zostaje pochowany na tajemniczej ziemi
znajdującej się nieopodal. Następnego dnia kot
ożywa, ma na sobie kawałki folii, w której został
pogrzebany. A co gdyby pochować tam ludzkie
ciało?
King to absolutny król i mistrz grozy. Książkę
czyta się z łatwością, „od deski do deski”.
Tajemnicza historia i dobrze wyważona akcja nie
pozwala oderwać od niej wzroku. Polecam tę
lekturę każdemu. Utwór skłania do refleksji na
temat naszego krótkiego żywota. Wystawiam
ocenę 10/10 i zapraszam do księgarni lub
biblioteki.

Maciej, IIIc

"Nie mów nikomu" H. Coben

Uwielbiam czytać książki i lubię potem o nich
mówić. Tym razem opowiem o thrillerze "Nie mów
nikomu" Harlana Cobena. To książka pełna
tajemnic, zagadek i trzymająca w napięciu od
pierwszej do ostatniej strony. 
Głównym bohaterem powieści jest lekarz David
Beck. 

Przed ośmiu laty stracił żonę Elizabeth. Została
ona zamordowana w czasie ich corocznego
wyjazdu nad jezioro. Mimo upływu czasu David
nie potrafi się z tym pogodzić. Stara się żyć
normalnie, lecz jest mu bardzo trudno. Pewnego
dnia dostaje drogą elektroniczną wiadomość, że
jego żona żyje. Mężczyzna sądzi, że ktoś z niego
okrutnie żartuje. Wkrótce jednak okazuje się, iż
nie do końca jest to żart. David dostaje bowiem
kolejne wiadomości z informacjami, które podać
mogła tylko Elizabeth. W jednej z nich padają
tytułowe słowa: "nie mów nikomu". David
postanawia dotrzeć do prawdy. Ignoruje
ostrzeżenia, lekceważy niebezpieczeństwa i
odkrywa zaskakujące sekrety z przeszłości.

Fabuła książki jest pełna  zaskakujących zwrotów
akcji. Bohaterowie okazują się nie tacy, jak
wydawali się na początku.
Wydarzenia przedstawiane są z różnej
perspektywy, w pierwszej osobie mówi o nich
David Beck, w trzeciej osobie opisują je inni
bohaterowie.
Sporo tu interesujących dialogów.
Książkę czyta się szybko i z ciekawością, co też
wydarzy się dalej. Polecam tę lekturę. Thriller „Nie
mów nikomu” zapewni ciekawe spędzenie co
najmniej jednego wieczoru…

                                                           Justyna, IIa

Nie mów nikomuCmętarz zwieżąt Cmętarz zwieżąt TTTT TT
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