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Witamy w nowym roku szkolnym!

internet

    Mówią, że to, co dobre szybko się kończy. Tak też stało się w przypadku tegorocznych wakacji. Nim się
obejrzeliśmy, już pora było myśleć o powrocie do szkoły. Trudno pogodzić się z tym, że czas beztroski minął,
ale... już odliczamy dni do kolejnych wakacji. To przecież już całkiem niedługo. Być może będą równie piękne,
słoneczne i ciepłe jak tegoroczne? Na pewno na pogodę nie mogliśmy narzekać, bo była wymarzona. Wcale nie
trzeba było wyjeżdżać na południe Europy, aby skóra nabrała ciemniejszego koloru. Parasole, cieplejsze bluzy,
długie spodnie zdecydowanie się nie przydały- całe szczęście!
     Tymczasem w głowie pozostają wspomnienia z ciekawych wycieczek, magicznych miejsc, wymarzonych
odkryć i całe mnóstwo nowych znajomości. Podróże kształcą, bo pozwalają nam doświadczyć tego, o czym
uczymy się na lekcjach np. przyrody, biologii, geografii. Mamy okazję obejrzeć na żywo muzea, rezerwaty,
pomniki, które do tej pory widzieliśmy  tylko w podręcznikach. Czasami doświadczamy też niezwykłych zjawisk
natury, albo siadamy w domu należącym kiedyś do sławnego pisarza. Podróże kształcą także, ponieważ
pozwalają nam się sprawdzić w innych warunkach niż domowe, czy znane nam na co dzień. Wychodzimy z
tzw. strefy komfortu i poznajemy nowe miejsca, które rządzą się innymi zasadami, działają według zupełnie
innych warunków. Uczymy się sztuki kompromisu, pójścia na ustępstwa, ale także otwartości na "inność". 
     Najważniejsze jest jednak naszym zdaniem nie to, co zobaczyliśmy, ale kogo spotkaliśmy. Okazja poznania
drugiego człowieka, możliwość rozmowy, wspólnej zabawy jest nieoceniona. Obozy, kolonie, ale także rodzinne
wyjazdy (bliższe czy dalsze) stwarzają mnóstwo okazji do zawierania nowych znajomości.  Ciekawe ile z tych
wakacyjnych przyjaźni przetrwa dłużej niż tylko kilka kolejnych tygodni, miesięcy? Czas pokaże.
           Tymczasem redakcja "Wokół szkoły" życzy wszystkim udanego roku szkolnego! Powodzenia. 
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Sprzątanie świata już za nami! 21.09.2018 r. odbyła się
kolejna edycja tej ekologicznej akcji.

INTINT

Jendraszek Jendraszek

                  W tym roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata - w
porównaniu do ubiegłego roku, śmieci było zdecydowanie mniej- cieszymy się, że w naszej okolicy mieszkają
ludzie, którym nie jest obce dbanie o środowisko. 
                 Każda klasa miała za zadanie oczyścić wyznaczony wcześniej teren. Nie było narzekania i wymówek,
bo lubimy, gdy wokół nas jest czysto. Sami staramy się być przykładem. Zależy nam, aby nasza planeta była
czystsza, a przez to bardziej przyjazna ludziom i tym najmniejszym organizmom. Zbieraliśmy wszystkie odpady-
od najmniejszych papierków, śrubek, a nawet trafiły się znaki drogowe. Wszystko to wylądowało w specjalnych
workach, które następnie odebrały i wywiozły przeznaczone do tego służby. Szczęśliwie w tym roku nie padało,
więc zaangażowaliśmy się na całego. W ten sposób już od najmłodszych lat uczymy się szanowania
środowiska. 
           Warto wspomnieć trochę o historii akcji sprzątania świata. „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią
międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii,
zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.W Polsce sprzątanie
świata zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą "Sprzątanie świata - Polska", odbywa się
co roku, począwszy od 1994 roku. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest  Fundacja Nasza
Ziemia. W akcji uczestniczy wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych,
pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli. (wikipedia)
           Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  za  zaangażowanie i czynny  udział w  akcji.

TOSIATOSIA

Agata Agata
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makutra.com Julia Bała Julia Bała

                      Książki, które warto przeczytać.

    Ta książka jest bardzo ciekawa,
a poniżej zamieszczam  jej opis

zaczerpnięty ze strony internetowej
księgarni empik:

"Była sobie Malutka Czarownica,
która miała tylko sto dwadzieścia
siedem lat, a to, jak na czarownicę,
jest naprawdę bardzo mało...Za
mało, by być zaproszoną na tańce
dorosłych czarownic. Jednak
Malutka Czarownica nie zamierzała
czekać na zaproszenie. I od tego
zaczęły się jej kłopoty..".
     Naprawdę polecam tę książkę,
ponieważ będzie ciekawa i dla
dorosłych, i dla dzieci. Ja sama
przeczytałam ją cztery razy.
Zupełnie mi się nie nudziła.      
Ciekawe, czy Wam też się
spodoba? 
                                   J.B.

     "Zaczęło się zupełnie niewinnie
od artykułu w gazecie: "W Egipcie
odkryto nowy grobowiec". Dalej
wypadki potoczyły się już
lawinowo. Każdy, kto choć trochę
interesuje się archeologią, rusza do
Kairu. I oto zatłoczone uliczki
miasta i bezkresne piaski pustyni,
stają się świadkami szaleńczego
wyścigu. Kto pozna legendę
Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z
grobowca? Kim jest tajemnicza
Cressida Finch? No i najważniejsze
– kto pierwszy dotrze do klejnotu?"
(empik)
    Książka trzyma w napięciu do
samego końca. Dzieją się w niej
zaskakujące historie. Minusem są
niezbyt piękne obrazki, ale za to
treść jest bardzo ciekawa. To
chyba najważniejsze.
                                     J.B.

   "Gdy jadąca autobusem Maya
robi zdjęcie, nie ma zielonego
pojęcia, w jakie to ją wpakuje
tarapaty. Oświetlona sklepowa
witryna wygląda wspaniale, kłócąca
się przy niej para sprawia jednak
wrażenie, jakby mieli się zaraz
pozabijać. W momencie gdy błyska
lampa aparatu nastolatki, oboje
wyglądają tak, jakby mieli ochotę
zabić także i ją…"          Chociaż
tytuł może odstraszać, naprawdę
polecam tę książkę. Trzyma w
napięciu i bez wątpienia można
zatracić się w jej fabule. Zbliża się
zima, więc jeszcze bardziej będzie
można poczuć klimat i aurę
dziejącej się akcji. 
     Może Wy macie swoje ulubione
tytuły, które możecie nam polecić?
                                         J.B.

Julia Bała
http://nadrodzeks.blohttp://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com/2010/11/agnieszka-

esencja.pl
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   Pobiegnij z nami dla Pauliny i Konrada! Weź udział
w    akcji charytatywnej. 

     Ciekawostki o "Simsach" i ich najnowszej części!!! 

Internet

    Dyrektor oraz Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni
zachęcają do  wzięcia udziału w biegu charytatywnym "Dwójka biegnie w rytmie serca", który odbędzie się w
sobotę, 20 października 2018 roku o godz. 11.00 w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym- start z boiska II LO przy
ulicy Wolności 22b (9.00 - 10.30- rejestracja zawodników).
       Bieg jest kontynuacją działań dobroczynnych dyrekcji i społeczności szkolnej, skierowanych do uczniów II
LO, zmagających się z ciężką chorobą nowotworową- Pauliny, bardzo poważnie chorej na białaczkę oraz
Konrada, który zmaga się z rzadką, nieoperacyjną chorobą nowotworową - mięsakiem kościopochodnym.
     Bieg współorganizuje Gdyńskie Centrum Sportu oraz Stowarzyszenie Aktywni. Honorowy patronat nad
biegiem objęli na razie: Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Konsul honorowy Francji w Gdyni, pan
Alain Mompert. Patronat medialny: Radio Gdańsk, mlodagdynia.pl i esencjagdyni.pl.
    Zachęcamy całe rodzin do wzięcia udziału w akcji. To okazja do bezinteresownej pomocy, wspólnej zabawy i
propagowania zdrowego stylu życia!  "Wokół szkoły" też tam będzie- czekajcie na naszą relację.

      Najnowszą częścią gry ,,The Sims" jest ,,The Sims
4". Gra  pojawiła się na rynku 4 września 2014 roku,
ale wróble ćwierkają, że niedługo zagrać będzie można
w "The Sims 5. Polskie źródła informują nas, że będzie
to w 2019 roku, a zagraniczne, że dopiero w 2021 roku.
Przed ukazaniem się dodatku ,,The sims 4. Cztery
pory roku" serwisie YouTube dostępne były filmiki i
zapowiedzi. Kolejnej wersji popularnych Simsów
niestety nic, oprócz plotek, nie zapowiada.
     Gra składa się z 14 akcesoriów, pięciu dodatków i
sześciu pakietów rozgrywki.  Wciąż cieszy się
ogromną popularnością, ale ile to będzie jeszcze
trwać?Nie wiadomo.                         V.M.   M.K.Internet

źródło


