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       "Zwyciężamy dzięki
wytrwałości." E. H. Shackleton

 
     Początek roku szkolnego szczególnie w nowej szkole to idealna okazja, aby zacząć
wszystko od nowa. To od Ciebie właśnie będzie zależało, jak inni Cię będą postrzegać i czy
dany rok będzie udany. Dlatego powinieneś pomyśleć o dobrym nastawieniu i o tym co
może dać Ci przyszły rok. Otwieraj się na nowe zadania i znajomości. Zapisz się na
dodatkowe zajęcia i chętnie zgłaszaj się do różnych akcji. Wtedy nauczyciele będą na Ciebie
lepiej patrzeć, a rówieśnicy będą postrzegać Cię jako pozytywną i otwartą osobę.
Pamiętaj jednak również o nauce. Słuchaj uważnie na lekcjach, aby w domu mieć więcej
czasu dla siebie. Ucz się systematycznie i znajdź idealną metodę i czas na naukę. Jeśli
jesteś wzrokowcem: czytaj i przepisuj dany materiał. Słuchowcem: słuchaj audiobooki,
nagrywaj siebie i odsłuchuj. Jeśli jednak jesteś kinestykiem, podczas nauki poruszaj się.
Chodź po pokoju albo pójdź na spacer. Dobrą metodą na naukę jest również zmienianie
miejsca podczas przyswajania wiedzy, Twój mózg wtedy będzie kojarzyć dany materiał z
miejscem, w którym się uczyłeś.
Do nauki może przydać się również telefon,  wiele jest teraz różnych aplikacji, które można
wykorzystać. Jedną z takich jest Quizlet- za pomocą której nauczysz się różnych definicji,
czy słówek z obcego języka, a aplikacja eAngel Proofreading poprawi Ci błędy w pracy
pisemnej z j.angielskiego.
Jednak pamiętaj przede wszystkim o odpoczynku. Podczas nauki rób sobie krótkie
przerwy. Twój mózg będzie wtedy lepiej pracował i szybciej przyswoi wiedzę. Znajdź
również czas dla  znajomych, spędzaj go aktywnie i pamiętaj, aby wyciągać tylko pozytywy
z tego co robisz.
                                                                                                      Paulina IC

   Rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019 w XX
Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego
odbyło się 3 września. O
godz. 10:00 wszystkie klasy
spotkały się na Sali
gimnastycznej, gdzie odbył
się uroczysty apel. Już w
tamtym momencie, mimo
niezbyt urodziwego wyglądu
szkoły, panowała przyjazna
atmosfera. Po uroczystości
spotkaliśmy się w sali z
naszą klasą i bardzo miłą
wychowawczynią.
Poznaliśmy plan zajęć oraz
zasady, jakie obowiązują
nas w nowej szkole.
Z uwagi na dużą liczbę sal
lekcyjnych i długie
korytarze, początkowo
bardzo łatwo było się zgubić.
Jednak już po tygodniu
większość zakamarków
naszego liceum była nam
znana.

   
Klasa okazała się bardzo
miła i przyjazna. Każdy
znalazł osobę, z którą może
porozmawiać lub usiąść w
ławce na różnych lekcjach.
Zdziwiło mnie, że tak
szybko się zintegrowaliśmy i
polubiliśmy. Byliśmy w
Pałacu Młodzieży na
zajęciach, które pozwoliły
nam się lepiej poznać oraz
dowiedzieć czegoś więcej o
naszych talentach i
zainteresowaniach.
Po miesiącu mogę
stwierdzić, że XX LO było
dobrym wyborem i mam
nadzieję, że sprzyjająca
nauce atmosfera, która tu
panuje, pomoże mi oraz
wszystkim
pierwszoklasistom za trzy
lata napisać dobrze maturę.

                 Weronika, IC
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    Mój pierwszy dzień w liceum  był bardzo
stresujący. Zdenerwowanie, jakie doświadczyłam
tego dnia, trwa do dzisiaj.

   Od początku nie zapowiadało się dobrze. Uciekł
mi autobus więc tata musiał mnie zawieść, co
było dosyć trudne, ponieważ był już w pracy, ale
całe szczęście zdążyłam do szkoły na czas.
Spotkałam się z moją koleżanką ze starszej
klasy, która zaprowadziła mnie pod salę. Okazało
się jednak, że informacja podana na stronie
szkoły była nieprawidłowa i to nie była moja klasa.
Ogarnęło mnie przerażenie, ale postanowiłam
wziąć się w garść. 
Okazało się, że inne osoby miały podobny
problem co ja – przynajmniej nie byłam sama.
Trzymałam się z nimi przez całe rozpoczęcie
roku szkolnego i trzymam się z nimi nadal. 
Po oficjalnej części przeszliśmy do sali, gdzie
była cała nasza klasa. Wychowawczyni sprawnie
przekazała najważniejsze informacje dotyczące
szkoły.

    Moja przygoda z XX Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
rozpoczęła się 3 września 2018 r. Muszę
przyznać, że już podczas wakacji miałam pewne
obawy, jak spodoba mi się w nowej szkole.
Najbardziej martwiłam się tym, jacy będą
nauczyciele oraz rówieśnicy w klasie. Z tymi
obawami i ciągłym niepokojem spędziłam moje
wakacje. W końcu nadszedł ten dzień… 3
września, rozpoczęcie roku szkolnego.
 
   Cała szkoła zebrała się w auli, gdzie odbył się
uroczysty apel. Pani Dyrektor przedstawiła
wszystkich nauczycieli, którzy wywarli na mnie
pozytywne wrażenie. Po zakończeniu apelu klasy
rozeszły się do swoich sal, w których
wychowawcy omówili sprawy organizacyjne.
Chodzę do tej szkoły dopiero kilka tygodni i na
razie mam same pozytywne odczucia. Mam
nadzieję, że zostanie tak do ukończenia trzeciej
klasy. Myślę, że dokonałam dobrego wyboru
przychodząc do tej szkoły.
 
                                             Zuzia, IC

   Pierwszy dzień lekcyjny również był dla mnie
stresujący, ale już mniej, ponieważ poznałam
nowe osoby i wiedziałam, że nie będę sama.

   Tego dnia najgorsza była wczesna pobudka. Do
dzisiaj trudno jest mi się przyzwyczaić do
wstawania o tak „nieludzkich” godzinach, ale jest
o wiele lepiej niż na początku. Nauczyciele i
atmosfera panująca w szkole uświadomiły mi, że
polubię to miejsce. Codziennie wchodzę do niej z
uśmiechem i wiem, że miło spędzę czas. Jestem
ciekawa, do kiedy tak będzie, ale mam nadzieję,
że jak najdłużej.

    Zaczęły się już pierwsze kartkówki,
sprawdziany i prace domowe, których ilość mnie
przeraża, ale wiem, że sobie poradzę.  

                                              Martyna IC

                                                Pierwsze dni w szkole.
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   Dzisiaj opowiem o książce, która zrobiła na
mnie wrażenie. Jest ona ciekawa i niebanalna.
Mowa o utworze Stephana Kinga pt. „Pod kopułą”.
W tej powieści Stephan King zastosował
„Hitchckokowską” zasadę: zaczniemy od
trzęsienia ziemi a później niech napięcie rośnie
wraz z rozwojem akcji. Spokojne i małe
amerykańskie miasteczko zostaje nagle odcięte
od świata niewidzialną kopułą. Ludzie muszą
przyzwyczaić się do sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Czują się jak owady w laboratorium. Władza
zostaje przejęta przez radnego używającego
prawa siły, zaś szeregi policji są zasilane
najgorszym sortem bandytów. Bariera sprawia, że
mieścina staje się monarchią despotyczną. Do
rzeczy, które sprawiają, że warto tę książkę
przeczytać możemy zaliczyć sam klimat
prowincji USA znajdującej się w iście
ekstremalnej sytuacji oraz fakt jak łatwo
manipulować ludźmi w stanie zagrożenia.
Gorąco polecam tę lekturę każdego kto lubi
czytać i wystawiam ocenę 9/10. Powodem, dla
którego odjąłem jeden punkt, jest mało wyraziste
zakończenie, lecz nie odbiera ono przyjemności z
czytania.
Daję słowo, że warto.
                                         Maciek

Wielu z nas uważa, że czytanie książek jest
nudne i to tylko strata czasu. Rzeczywistość jest
zupełnie inna.
  Jak wzbudzić w sobie chęć czytania? Na
początek rozważę wszystkie plusy i rozwieje
wszelkie wątpliwości.
Ludzie, którzy czytają książki, często są bardziej
kreatywni oraz posiadają bogatszy zasób
słownictwa. Oprócz tego niejednokrotnie w
rozmowach z innymi ludźmi wykazują się dużą
wiedzą. Osoba, która czyt, posiada większą
wyobraźnię i jest otwarta na nowe perspektywy.
  Istotnym faktem w tym temacie jest
stwierdzenie, że młodzież współczesna kojarzy
najczęściej czytanie tylko z lekturami szkolnymi,
które uważa za nudne i dlatego je nie czyta. Lecz
to nie jest prawda. Wiele książek jest naprawdę
ciekawych, wystarczy znaleźć atrakcyjny dla
siebie temat.
  Wszyscy mamy swoje ulubione gatunki filmowe.
Wiadomo też, iż wiele filmów nakręconych jest na
podstawie książek. Należy tylko zastanowić się,
jaki gatunek najczęściej oglądamy lub jaki nas po
prostu interesuje, na jaki zwracamy uwagę.
  Kolejny krok jest bardzo prosty - wystarczy
chcieć. Idziemy do biblioteki lub szukamy w
internecie książek, których fabuła wydaje się nam
interesująca.

I nieważne czy to będzie szalony romans,
krwawy kryminał czy przygodowa historia,
najważniejsze jest to, byśmy po prostu byli
zaintrygowani tematem poruszanym w owej
książce. Z czasem im więcej będziemy się
rozczytywali, zauważalne będą zmiany.
  Warto poświęcić wolny czas na coś
pożytecznego, co przyniesie owoce w
późniejszym czasie.
  Młodzież może zachęcić do czytania fakt, że z
czasem nauka idzie dużo szybciej i efektowniej.
Łatwiej przychodzi zapamiętywanie i nie trzeba
spędzać dużo czasu na wkuwanie wiedzy z m.in.
humanistycznych przedmiotów.
  Mam nadzieję, że z czasem czytanie książek
będzie stawało się jeszcze większym HITEM.
                                         Madzia IC

Pod kopułą książkiPod kopułą

                                   Czytanie książek- HIT czy KIT?
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We wtorek klasa IIIA i IC wybrała się na
jednodniową wycieczkę do Pszczyny. Miasto to
znajduje się w województwie śląskim. Naszą
wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty w Zagrodzie
Wsi Pszczyńskiej. Jest to skansen, w którym
przedstawione są zabytki drewnianej architektury
ludowej. Mogliśmy zobaczyć tam, jak wyglądało
życie nawet przed dwustu laty, bo właśnie tyle
liczyły sobie niektóre chaty i sprzęty codziennego
użytku, jakie tam widzieliśmy. Drugim punktem
naszej wycieczki było zwiedzanie Muzeum
Zamkowego w Pszczynie. Pałac ten nie został
zniszczony w czasie drugiej wojny światowej,
dzięki czemu 90% eksponatów w muzeum jest
oryginalne, a cały obiekt wygląda dokładnie jak
przed laty, gdy służył cesarzom i książętom.
Duże, przestronne i bogato zdobione komnaty
robią naprawdę wielkie wrażenie. Ostatnim
miejscem, jakie odwiedziliśmy, była zagroda
żubrów, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć nie tylko
te zwierzęta ale też wiele innych gatunków takich
jak sarenki, pawie, łosie, gęsi i wiele innych.
Myślę, że ta wycieczka była naprawdę udana,
ponieważ dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy związanych z historią Polski i nie tylko
oraz zwiedziliśmy miejsca, których pewnie sami
byśmy nie odwiedzili.
                                              Klaudia IIIA
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                                  Relacja z wycieczki do Pszczyny
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