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                                  Nowy zespół redakcyjny " Z Budy"

                                 Nowy rok szkolny! Nowe wyzwania!
                      Nowy zespół redakcyjny gazetki szkolnej!
   Nad przekazywaniem wam informacji z życia szkoły i nie tylko będą pracować uczniowie
klasy III gimnazjum (przedstawieni na zdjęciu, od lewej): Kacper Wereszka, Michał Stróżak,
Rafał Jurek, Katarzyna Oleś, Adam "Kasztan" Dembowski i Zuzanna Wylon. Mamy nadzieję,
że z radością będziecie nam towarzyszyć podczas naszej przygody z dziennikarstwem. W
tym numerze możecie nieco więcej się o nas dowiedzieć, opisaliśmy bowiem nasze
największe pasje.Przeczytacie również                o ostatnich szkolnych uroczystościach.
Zapraszamy do lektury!                                              Z.Wylon
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   Gwiezdne wojny - krótka historia franczyzy, którą uwielbiają miliony

 
Gwiezdne Wojny (Star Wars) to amerykańska franczyza filmowa z gatunku space opera, której fabuła skupia
się głównie na rodzinie Skywalkerów.

   Pierwszy film z serii, nazwany po prostu Star Wars (później dodano
podtytuł: Część IV - Nowa Nadzieja), zadebiutował w 1977 roku. Opowiadał
on o młodym chłopaku z planety Tatooine znajdującej się gdzieś na uboczu
galaktyki, który w wyniku kupna dwóch droidów dowiaduje się, że jest czuły
na Moc i dołącza do Sojuszu Rebeliantów walczącego z siejącym grozę
Imperium Galaktycznym.  Początkowo sam reżyser i scenarzysta - George
Lucas nie wierzył w sukces filmu. Mimo to produkcja utrzymywała się na
ekranach kin przez bardzo długi czas. Dzięki temu, kolejno w latach 1980 i
1983, powstały dwa sequele zatytułowane "Imperium Kontratakuje" (reż. Irvin
Kershner) i "Powrót"Jedi" (reż. Richard Marquand). Trylogia, nazywana
"Oryginalną", stała się światowym popkulturowym fenomenem.
W latach 1999-2005 została wydana trylogia prequeli przybliżająca fanom
losy galaktyki przed wydarzeniami z pierwszego powstałego filmu sagi.
Otrzymała ona negatywne oceny krytyków, jak i fanów sagi. Narzekano
głównie na scenariusz, grę aktorską i nadmierną ilość greensceena. 

   W 2012 roku Lucasfilm, wytwórnia odpowiedzialna za serię, została
kupione prze The Walt Disney Company. W 2015 roku Gwiezdne Wojny
powróciły na  wielki ekran wraz z premierą siódmej części zatytułowanej
"Przebudzenie Mocy" w reżyserii J.J. Abramsa, której akcja dzieje się około
30 lat po "Powrocie Jedi".  Rok później premierę miał "Łotr 1" (reż. Gareth
Edwards), który rozpoczął serię spin-offów.
Na przestrzeni lat powstało wiele seriali animowanych, których akcja ma
miejsce "Dawno, dawno temu w odległej galaktyce...". Pierwszymi z nich
były "Droidy" i "Ewoki", ich premiera miała w latach 80, Później, kolejno w
2003 i 2008 roku, powstały dwa seriale pod takim samym tytułem - "Wojny
klonów", starszy w technologii 2D, młodszy w 3D (obecnie do kanonu należy
tylko ten z 2008). Obie produkcje ukazywały tytułowy konflikt pomiędzy
Republiką, a Separatystami.  W latach 2014-2018 na ekranach telewizorów
można było oglądać serial zatytułowany "Rebelianci" umiejscowiony
pomiędzy III i IV częścią, opowiadający o perypetiach załogi statku "Duch".
W październiku bieżącego roku na kanale Disney XD premierę miał serial
"Ruch Oporu", którego fabuła ma miejsce około pół roku przed wydarzeniami
z "Przebudzenia Mocy" i opowiada o młodym pilocie wstępującym w szeregi
tytułowej organizacji. 

   Oprócz tego na podstawie sagi powstaje wiele opowiadań, książek i
komiksów. W 2014 roku podjęto decyzję, że wszystko co powstało przed
2014 rokiem, oprócz filmów i serialu "Wojny Klonów" z 2008 staje się
niekanoniczne, aby nie przeszkadzało twórcom nowych części. Mimo to
dalej można kupić takie książki czy komiksy,Obecnie wydawane są jako
"legendy". 

       Rok 2019 będzie ważnym okresem w historii franczyzy. Na wielkich
ekranach zadebiutuje wtedy ostatnia część "Trylogii Sequeli" - Epizod IX, na
autorskiej platformie streamingowej Disneya zaś zadebiutują kolejno kolejny
sezon "Wojen Klonów 3D" kończący historię oraz pierwszy aktorski serial
"The Mandalorian" tworzony przez Jona Favreau. 
                                                                                       Rafał Jurek III G

TRYLOGIA PREQUELI:
Część I - Mroczne widmo (1999)

Część II - Atak klonów (2002)
Część III - Zemsta Sithów (2005)

ORYGINALNA TRYLOGIA: 
Część IV - Nowa nadzieja (1977)

Część V - Imperium kontratakuje (1980)
Część VI - Powrót Jedi (1983)

TRYLOGIA SEQUELI:
Część VII - Przebudzenie Mocy (2015)

Część VIII - Ostatni Jedi (2017)
Część IX (2019)
ANTOLOGIE:
Łotr 1 (2016)

Han Solo (2018)
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                Call of War                Muzyka - moja pasja

                Radość sprawia mi granie w różnego rodzaju gry.Najbardziej
cenię gry strategiczne takie jak np: Call of War. Jest to gra strategiczno-
historyczna rozgrywająca się w czasie 2 wojny światowej. Głównym
założeniem tej gry jest zaangażowanie graczy w gromadzenie zasobów,
budowę i modernizację budynków, tworzenie szeregu jednostek by
zwiększyć swoje terytorium podzielone na prowincje. Po dołączeniu do
gry, gracz wybiera lub otrzymuje losowo dobrany kraj, na terenie
którego rozpocznie swój stabilny rozwój, przygotowując się do obrony
własnych prowincji oraz ataku prowincji innych graczy.Dowodzi 
własną armią w celu zdobywania punktów zwycięstwa- zdobycie 60% z
nich daje zwycięstwo na mapie. Każdy kraj posiada prowincje
produkujące pożywienie, towary, zasoby ludzkie, metal, ropę, rzadkie
materiały oraz pieniądze.Zasoby te są niezbędne do budowy nowych
budynków, późniejszej ich modernizacji, produkcji jednostek, a także
badania wojsk. Warto wspomnieć również o szpiegostwie, które może
zbierać wszelkie informacje dotyczące przeciwników, pokazywać
lokalizację wrogich jednostek, sabotować produkcję surowców, itd.
istnieje także możliwości tworzenia koalicji z innymi graczami. Istnieje
kilka trybów gry: Europa- starcie narodów, 1941- teatr
śródziemnomorski, Europa- na drodze do wojny, 1939- blitzkrieg, 1939-
historyczna wojna światowa, kanał La Manche, Wyspa turniejowa i
dominacja- Antarktyda.
            
                                                  Michał Stróżak

Call of war

Mam na imię Kasia. Moja przygoda z muzyką zaczęła się kiedy miałam 5
lat. Tata pokazał mi jak grać na skrzypcach. Spodobało mi się to.Większość
mojej rodziny umie grać na jakimś instrumencie. W czasie świąt wszyscy
wspólnie gramy kolędy. Kiedy miałam 6 lat rodzice postanowili zapisać mnie
do szkoły muzycznej. Przez pierwsze 2 lata uczyłam się gry na skrzypcach.
Kiedy byłam w 2 klasie postanowiłam zmienić instrument. Wybrałam  flet
poprzeczny.  Przez następne 4 lata z przyjemnością grałam na tym
instrumencie. W ostatnim roku nauki rozpoczęłam grę na dodatkowym
instrumencie - pianinie.Od razu pokochałam barwę dźwięku tego
instrumentu. Tata postanowił kupić mi pianino. Kiedy ukończyłam szkołę
muzyczną  , nie skończyłam się uczyć. Teraz próbuję napisać utwór
muzyczny. W czasie ostatnich wakacji razem z moją siostrą cioteczną
napisałyśmy piosenkę . Była to super przygoda. 
  Według mnie muzyka to dla niektórych forma ciekawego spędzania czasu.
Niektórzy zarabiają na muzyce ,a niektórzy zajmują się muzyką dla
rozrywki. Gra na instrumentach pobudza kreatywność , uczy wrażliwości
oraz uspokaja.

                                                               Katarzyna Oleś
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 Moje Hobby

Leegue of Legends

Frakcje                                       Dywizje                                             

Ionia Żelazo (wkrótce)

Frejlord Brąz

Demacia Srebro

Noxus Złoto

Zaun Platyna

Piltover Diament

Bandle City Master

Pustka (Void) Challenger (Pretendent)

Shadow Isles

Shurima

Bilgewater

Mount Targon

Niezależni

     Moim hobby jest gra w League of Legends (w skócie LoL). Jest to 
sieciowa gra komputerowa z gatunku multiplayer online battle arena.
Powstała na bazie modyfikacji Defense of the Ancients (DotA) do
Warcraft III: The Frozen Throne. Opracowana przez firmę Riot Games i
początkowo wydana tylko dla systemu Windows. Została
zapowiedziana 7 października 2008, a wydana 27 października 2009. 15
lipca 2013 gra została uznana w USA za pełnoprawny
sport.                                                                                           
      Produkcja została pozytywnie przyjęta zarówno przez krytyków jak i
przez graczy. Według agregatora GameRankings League of Legends
uzyskała średnią ocenę 79,16% i 78/100 według Metacritic. Gra zdobyła
nagrodę „Golden Joystick” w kategorii najlepszych darmowych gier
roku 2011. Matt Liebl z serwisu Gamezone.com stwierdził, że jest to gra
przy której gracze spędzają obecnie najwięcej czasu. Zainteresowanie
wzbudzają także turnieje League of Legends. Mistrzostwa Świata
Sezonu 3 były najpopularniejszym e-sportowym wydarzeniem w
historii. Ponad 32 miliony ludzi obejrzało mecz finałowy. Z kolei
wcześniejszą edycję turnieju obejrzało 8,2 mln fanów. W League of
Legends każdego miesiąca gra 67 mln osób, 27 mln osób dziennie oraz
ponad 7,5 mln osób w tym samym czasie w ciągu największego w
danym dniu natężenia. Gra zdobyła 5 ważnych nagród w świecie
internetowym tj. IGN PC Best Strategy Game 2009, GameSpy Gamers'
Choice Awards 2009, 1st Developers Online Chocie Awards oraz
dwukrotnie Golden Joystick Award.
 
Co roku odbywają się prestiżowe turnieje, w których drużyny z całego
świata mierzą sie w League of Legends o miano najlepszej drużyny
globu. Większość z nich wygrywały drużyny z Korei Południowej.

Wracając do mnie. Moją ulubioną postacią jest dowódca frakcji Noxus -
Darius. Jest to potężny mężczyzna w zbroi i ogromnym toporem. Jego
bratem jest również dowódca frakcji zwanej Demacią - Garen.
Walczą oni o bycie dominującą frakcją w świecie League of Legends.
Dzięki Noxianinowi udało mi się dotrzeć do Złota 3. W poprzednich
sezonach nie za bardzo umiałem grać, więc byłem w Brązie 3 i Srebrze
5.
Moim zdaniem League of Legends to gra, w której można pograć z
przyjaciółmi dobrze się przy tym bawiąc lub może Ci ona zniszczyć
życie oraz opróżnić portfel i kartę kredytową. Nie zmienia to faktu, że
jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza gra multiplayer.
 
                                                           Adam Dembowski

Adam
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                                   Powiedzieć "dziękuję"

   Dzień Edukacji Narodowej  to święto wszystkich pracowników  systemu edukacji. Wzorem
lat ubiegłych, również w tym roku szkolnym,   uczniowie naszej szkoły postanowili
zorganizować uroczystość, która przyniesie radość każdemu .
   

  12 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęła się od
krótkiego wyjaśnienia genezy tego święta. Później tradycyjnie przeszliśmy do
przedstawienia, składającego się z kilku luźno powiązanych ze sobą scenek. Każda z nich
przedstawiała inną sytuację-przyjęcie do pracy nowej nauczycielki, rozmowę pań woźnych,
odpytywanie uczniów. Choć przedstawiono je w krzywym zwierciadle, nie były wcale aż tak
dalekie od prawdy...Gdy spektakl się skończył, głos zabrał dyrektor, dziękując uczniom i ich
opiekunom za pracę włożoną w jego przygotowanie. Po zakończeniu uroczystości widzowie
rozeszli się do swoich klas, by osobiście wręczyć prezenty i złożyć życzenia swoim
wychowawcom.                                                                    
                                                                                                       Z.Wylon                   
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Doba nie dzieli się na godziny. Doba dzieli się na kolory. W
momencie pierwszego spotkania Liesel ze Śmiercią
wszystko jest białe. W tej chwili kończy się
dotychczasowe życie dziewczynki-z siostry i córki
zamienia się w samotną złodziejkę książek. Tak zaczyna
się nasza historia.
Powieść Markusa Zusaka "Złodziejka książek", której
wydarzenia rozgrywają się się w czasie II wojny światowej,
opowiada o losach młodej Liesel Memingel. Śmierć,
zabierając duszę jej niespodziewanie zmarłego brata,
zwraca na nią uwagę i, spotkawszy ją potem jeszcze dwa
razy, postanawia opowiedzieć jej historię. Dziewczynka
żyje w rzeczywistości, która ją przerasta. Traci właściwie
całą rodzinę, trafia do przybranych rodziców-wybuchowej
Rose i kochającego, ale oddalonego od rzeczywistości
Hansa. Wojna, choć pozornie odległa, powoli wkrada się w
jej życie. Jedyną ucieczką od świata są dla niej książki. Do
świata literatury wprowadza ją chyba najmniej
odpowiednia pozycja, mianowicie ukradziony podczas
pogrzebu brata "Poradnik grabarza". Później słowa
pomagają jej przetrwać trudne chwile, a tych w jej życiu
jest stopniowo coraz więcej: alarmy bombowe, próba
utrzymania w tajemnicy faktu ukrywania w piwnicy Żyda,
jego ciężka choroba. Każda osoba, którą zna i kocha, jest
w niebezpieczeństwie. Mimo to w powieść wplecione są
radosne wątki, sceny pełne szczęścia i spokoju. Nawet
wojnie nie udaje się całkowicie pozbawić bohaterów
miłości i nadziei.
Doświadczenie i wyraźne zmęczenie bezsensownymi
wojnami, widoczne w wypowiedziach narratora,
kontrastują z niewinnością i zagubieniem bohaterki;
prostota stylu uzupełnia się z nagromadzeniem wątków i
interesującą formą. Chociaż niektóre zwroty akcji są
wcześniej zapowiedziane, to i tak wywołują silne emocje.
Są chwile, w których może się wydawać, że wszystko
skończy się dobrze, jest to jednak wyłącznie cisza przed
burzą. Prędzej czy później czytelnik zdaje sobie sprawę, że
los bohaterów, których zdążył pokochać, jest mu już
znany i nieunikniony. Ktoś, kto nad natłok wątków
pobocznych woli prostą, wartką akcję, może szybko
zniechęcić się do lektury. Jednak poza tym sądzę, że
powieść może zainteresować każdego, nie tylko osoby
fascynujące się historią.

                                   Zuzia Wylon, kl.III G

                       Powieść Markusa Zusaka" Złodziejka książek"
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       Od 2012 roku Prezydent RP organizuje coroczne akcje
Narodowego Czytania, mające na celu promocję polskiej
literatury. Na początku września odbywają się publiczne
odczyty wybranego na dany rok dzieła. W tym roku było to
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Dodatkowo, z okazji
stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości,
zaproponowano obywatelom zapoznanie się z 44 tekstami
Antologii Niepodległości. 8 września w instytucjach
biorących udział w akcji zorganizowano odczyty
Przedwiośnia; do tych instytucji zaliczała się także nasza
szkoła. Na lekcjach języka polskiego krótko omówiliśmy
życie i twórczość Stefana Żeromskiego, po czym
czytaliśmy głośno fragmenty dzieła. Nasz egzemplarz
pochodził ze szkolnej biblioteki, dlatego otrzymany za
udział w akcji pamiątkowy stempel, zamiast (zwyczajowo)
na książce, każdy przybił w swoim zeszycie. Z okazji akcji
na korytarzu wywieszono biografię i spis dzieł autora
Przedwiośnia.
  
                                                                    Zuzia Wylon, kl.III GIM

                                            Narodowe Czytanie 2018
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      Stanisław Sionek, uczeń kl. II Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie, został zwycięzcą Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego: „Polska to kraj bohaterów". Konkurs zorganizowany
był pod patronatem honorowym Jacka Saryusz-Wolskiego, niezależnego
posła do Parlamentu Europejskiego Ziemi Łódzkiej, który jednocześnie jest
fundatorem nagrody głównej - wyjazdu studyjnego do Brukseli.
Zadaniem uczestników było napisanie eseju na temat „Polska to kraj
bohaterów. Który z nich w ciągu ostatnich 100 lat miał, Twoim zdaniem,
największy wkład w naszą niepodległość?”. Jury, w składzie: Danuta Szulc,
Aneta Niedźwiecka oraz Daniel Łuszczyn, przyznało dwie pierwsze nagrody
uczniom Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie. Pierwsze miejsce, jak
wspomniano wyżej, otrzymał Stanisław Sionek, który swój esej redagował
pod kierunkiem polonistki Iwony Stępniewskiej. Natomiast Anita Sikora
(uczennica klasy II Prywatnego Gimnazjum Sportowego w Opocznie w roku
szk. 2017/2018), która swoją pracę pisała pod opieką polonistki Katarzyny
Poddębniak, zdobyła II miejsce. Wyróżnienie w konkursie przyznano
Michałowi Stróżakowi, uczniowi kl. III Prywatnego Gimnazjum w Opocznie,
który pracę konkursową tworzył pod nadzorem nauczycielki historii,
Małgorzaty Sierugi.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 września 2018r. w Radomsku.
"Gratuluję zwycięzcom i osobom wyróżnionym. Setna rocznica
odzyskania niepodległości zobowiązuje. Cieszę się, że młodzi ludzie to
rozumieją i czerpią inspirację z polskiej historii" – mówiła podczas
uroczystości wręczenia nagród organizatorka konkursu Anna
Milczanowska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli, gdzie w dniach od 7 do 11 października
przebywać będzie autor zwycięskiego eseju, Stanisław Sionek wraz ze
swoim opiekunem. Zwycięzcom serdecznie gratuluję.
                                                                               I. Stępniewska

                                        Pojedzie do Brukseli
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Ognisko klasowe - to dobry sposób na integrację zespołu klasowego.
          We wrześniu wybrała się na nie klasa II LO wraz z wychowawczynią Iwoną  
Stępniewską oraz trenerem Mateuszem Matysiakiem .Przedstawiamy krótki fotoreportaż ze
wspólnie spędzonych chwil...
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	Radość sprawia mi granie w różnego rodzaju gry.Najbardziej cenię gry strategiczne takie jak np: Call of War. Jest to gra strategiczno-historyczna rozgrywająca się w czasie 2 wojny światowej. Głównym założeniem tej gry jest zaangażowanie graczy w gromadzenie zasobów, budowę i modernizację budynków, tworzenie szeregu jednostek by zwiększyć swoje terytorium podzielone na prowincje. Po dołączeniu do gry, gracz wybiera lub otrzymuje losowo dobrany kraj, na terenie którego rozpocznie swój stabilny rozwój, przygotowując się do obrony własnych prowincji oraz ataku prowincji innych graczy.Dowodzi  własną armią w celu zdobywania punktów zwycięstwa- zdobycie 60% z nich daje zwycięstwo na mapie. Każdy kraj posiada prowincje produkujące pożywienie, towary, zasoby ludzkie, metal, ropę, rzadkie materiały oraz pieniądze.Zasoby te są niezbędne do budowy nowych budynków, późniejszej ich modernizacji, produkcji jednostek, a także badania wojsk. Warto wspomnieć również o szpiegostwie, które może zbierać wszelkie informacje dotyczące przeciwników, pokazywać lokalizację wrogich jednostek, sabotować produkcję surowców, itd. istnieje także możliwości tworzenia koalicji z innymi graczami. Istnieje kilka trybów gry: Europa- starcie narodów, 1941- teatr śródziemnomorski, Europa- na drodze do wojny, 1939- blitzkrieg, 1939- historyczna wojna światowa, kanał La Manche, Wyspa turniejowa i dominacja- Antarktyda.
	Michał Stróżak

	Moje Hobby
	Moim hobby jest gra w League of Legends (w skócie LoL). Jest to
	sieciowa gra komputerowa z gatunku multiplayer online battle arena. Powstała na bazie modyfikacji Defense of the Ancients (DotA) do Warcraft III: The Frozen Throne. Opracowana przez firmę Riot Games i początkowo wydana tylko dla systemu Windows. Została zapowiedziana 7 października 2008, a wydana 27 października 2009. 15 lipca 2013 gra została uznana w USA za pełnoprawny sport.
	Produkcja została pozytywnie przyjęta zarówno przez krytyków jak i przez graczy. Według agregatora GameRankings League of Legends uzyskała średnią ocenę 79,16% i 78/100 według Metacritic. Gra zdobyła nagrodę „Golden Joystick” w kategorii najlepszych darmowych gier roku 2011. Matt Liebl z serwisu Gamezone.com stwierdził, że jest to gra przy której gracze spędzają obecnie najwięcej czasu. Zainteresowanie wzbudzają także turnieje League of Legends. Mistrzostwa Świata Sezonu 3 były najpopularniejszym e-sportowym wydarzeniem w historii. Ponad 32 miliony ludzi obejrzało mecz finałowy. Z kolei wcześniejszą edycję turnieju obejrzało 8,2 mln fanów. W League of Legends każdego miesiąca gra 67 mln osób, 27 mln osób dziennie oraz ponad 7,5 mln osób w tym samym czasie w ciągu największego w danym dniu natężenia. Gra zdobyła 5 ważnych nagród w świecie internetowym tj. IGN PC Best Strategy Game 2009, GameSpy Gamers' Choice Awards 2009, 1st Developers Online Chocie Awards oraz dwukrotnie Golden Joystick Award.
	Co roku odbywają się prestiżowe turnieje, w których drużyny z całego świata mierzą sie w League of Legends o miano najlepszej drużyny globu. Większość z nich wygrywały drużyny z Korei Południowej.
	Wracając do mnie. Moją ulubioną postacią jest dowódca frakcji Noxus - Darius. Jest to potężny mężczyzna w zbroi i ogromnym toporem. Jego bratem jest również dowódca frakcji zwanej Demacią - Garen.
	Walczą oni o bycie dominującą frakcją w świecie League of Legends.
	Dzięki Noxianinowi udało mi się dotrzeć do Złota 3. W poprzednich sezonach nie za bardzo umiałem grać, więc byłem w Brązie 3 i Srebrze 5.
	Moim zdaniem League of Legends to gra, w której można pograć z przyjaciółmi dobrze się przy tym bawiąc lub może Ci ona zniszczyć życie oraz opróżnić portfel i kartę kredytową. Nie zmienia to faktu, że jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza gra multiplayer.
	Adam Dembowski

	Powiedzieć "dziękuję"
	Dzień Edukacji Narodowej  to święto wszystkich pracowników  systemu edukacji. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku szkolnym,   uczniowie naszej szkoły postanowili zorganizować uroczystość, która przyniesie radość każdemu .
	12 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęła się od krótkiego wyjaśnienia genezy tego święta. Później tradycyjnie przeszliśmy do przedstawienia, składającego się z kilku luźno powiązanych ze sobą scenek. Każda z nich przedstawiała inną sytuację-przyjęcie do pracy nowej nauczycielki, rozmowę pań woźnych, odpytywanie uczniów. Choć przedstawiono je w krzywym zwierciadle, nie były wcale aż tak dalekie od prawdy...Gdy spektakl się skończył, głos zabrał dyrektor, dziękując uczniom i ich opiekunom za pracę włożoną w jego przygotowanie. Po zakończeniu uroczystości widzowie rozeszli się do swoich klas, by osobiście wręczyć prezenty i złożyć życzenia swoim wychowawcom.                                                                                                                                                                            Z.Wylon

	Powieść Markusa Zusaka" Złodziejka książek"
	Doba nie dzieli się na godziny. Doba dzieli się na kolory. W momencie pierwszego spotkania Liesel ze Śmiercią wszystko jest białe. W tej chwili kończy się dotychczasowe życie dziewczynki-z siostry i córki zamienia się w samotną złodziejkę książek. Tak zaczyna się nasza historia.
	Powieść Markusa Zusaka "Złodziejka książek", której wydarzenia rozgrywają się się w czasie II wojny światowej, opowiada o losach młodej Liesel Memingel. Śmierć, zabierając duszę jej niespodziewanie zmarłego brata, zwraca na nią uwagę i, spotkawszy ją potem jeszcze dwa razy, postanawia opowiedzieć jej historię. Dziewczynka żyje w rzeczywistości, która ją przerasta. Traci właściwie całą rodzinę, trafia do przybranych rodziców-wybuchowej Rose i kochającego, ale oddalonego od rzeczywistości Hansa. Wojna, choć pozornie odległa, powoli wkrada się w jej życie. Jedyną ucieczką od świata są dla niej książki. Do świata literatury wprowadza ją chyba najmniej odpowiednia pozycja, mianowicie ukradziony podczas pogrzebu brata "Poradnik grabarza". Później słowa pomagają jej przetrwać trudne chwile, a tych w jej życiu jest stopniowo coraz więcej: alarmy bombowe, próba utrzymania w tajemnicy faktu ukrywania w piwnicy Żyda, jego ciężka choroba. Każda osoba, którą zna i kocha, jest w niebezpieczeństwie. Mimo to w powieść wplecione są radosne wątki, sceny pełne szczęścia i spokoju. Nawet wojnie nie udaje się całkowicie pozbawić bohaterów miłości i nadziei.
	Doświadczenie i wyraźne zmęczenie bezsensownymi wojnami, widoczne w wypowiedziach narratora, kontrastują z niewinnością i zagubieniem bohaterki; prostota stylu uzupełnia się z nagromadzeniem wątków i interesującą formą. Chociaż niektóre zwroty akcji są wcześniej zapowiedziane, to i tak wywołują silne emocje. Są chwile, w których może się wydawać, że wszystko skończy się dobrze, jest to jednak wyłącznie cisza przed burzą. Prędzej czy później czytelnik zdaje sobie sprawę, że los bohaterów, których zdążył pokochać, jest mu już znany i nieunikniony. Ktoś, kto nad natłok wątków pobocznych woli prostą, wartką akcję, może szybko zniechęcić się do lektury. Jednak poza tym sądzę, że powieść może zainteresować każdego, nie tylko osoby fascynujące się historią.
	Zuzia Wylon, kl.III G

	Narodowe Czytanie 2018
	Od 2012 roku Prezydent RP organizuje coroczne akcje Narodowego Czytania, mające na celu promocję polskiej literatury. Na początku września odbywają się publiczne odczyty wybranego na dany rok dzieła. W tym roku było to Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Dodatkowo, z okazji stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości, zaproponowano obywatelom zapoznanie się z 44 tekstami Antologii Niepodległości. 8 września w instytucjach biorących udział w akcji zorganizowano odczyty Przedwiośnia; do tych instytucji zaliczała się także nasza szkoła. Na lekcjach języka polskiego krótko omówiliśmy życie i twórczość Stefana Żeromskiego, po czym czytaliśmy głośno fragmenty dzieła. Nasz egzemplarz pochodził ze szkolnej biblioteki, dlatego otrzymany za udział w akcji pamiątkowy stempel, zamiast (zwyczajowo) na książce, każdy przybił w swoim zeszycie. Z okazji akcji na korytarzu wywieszono biografię i spis dzieł autora Przedwiośnia.

	Pojedzie do Brukseli
	Ognisko klasowe - to dobry sposób na integrację zespołu klasowego.
	We wrześniu wybrała się na nie klasa II LO wraz z wychowawczynią Iwoną   Stępniewską oraz trenerem Mateuszem Matysiakiem .Przedstawiamy krótki fotoreportaż ze wspólnie spędzonych chwil...


