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Jak wyglądały moje
pierwsze dni w szkole? Było
dziwnie. Czułam się
nieswojo. Nie znałam nikogo
oprócz kilku osób, które
chodziły ze mną do
gimnazjum. Wszyscy
patrzyli na siebie z
zaciekawieniem. Bardzo
mnie to krępowało. Jednak
szybko przyzwyczaiłam się
do nowej sytuacji. W
pierwszym
tygodniu poznałam wielu
ciekawych ludzi. Także tych
z wyższych klas. Osoby z
mojej klasy okazały się
sympatyczne i pomocne.
Szybko się ze sobą
zżyliśmy. 
Często zdarza się, że całą
przerwę przeznaczam na
szukanie sali, w której mam
lekcję. Jestem jednak dobrej
myśli. Z każdym dniem
czuję się coraz pewniej w
nowej szkole.
                             Martyna

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO WROCŁAWIA

24 września odbyła się wycieczka do Wrocławia. Uczestniczyły w niej klasy lC i lllD.
Zwiedzaliśmy Afrykarium i wrocławskie ZOO. Udaliśmy się także na spacer po starym
mieście. Zadziwiające piękno starych kamienic oraz rynek, zrobiły na mnie wrażenie.
Pierwszy raz odwiedziłam Wrocław i chciałabym tam wrócić. Miejscem, które zrobiło na
mnie wrażenie, był opięty kłódkami Most Zakochanych. 

Dla klasy pierwszej wyjazd miał na celu zintegrowanie się. Moim zdaniem, cel został
osiągnięty. Dobrze się poznaliśmy i myślimy już o kolejnej wycieczce. Powrót do Łodzi był
równie ciekawy, upłynął w atmosferze śmiechu i wspólnej zabawy. Chciałam w imieniu
klasy lC, bardzo podziękować opiekunom i Pani Dyrektor za wspaniałą wycieczkę. 
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"Nie każdy musi być wielkim człowiekiem,
być człowiekiem to już bardzo dużo."   

A. Camus

Specjalnie dla Was
zapytaliśmy Pierwszaków,
co sądzą o nowej szkole i
panującej w niej
atmosferze.

Minęły trzy tygodnie odkąd
jestem w nowej szkole.
Mam o niej bardzo dobre
zdanie. Podoba mi się
kontakt uczniów z
nauczycielami. Do tej pory
najbardziej polubiłam lekcje
WOS-u, równie ciekawa jest
matematyka i historia. 

Różnica między gimnazjum
a liceum jest ogromna.  Nie
zapoznałam się jeszcze do
końca z budynkiem szkoły i
rozmieszczeniem klas –
wciąż gubię się w gąszczu
korytarzy. Poza tym
wszystko jest na plus .
Jestem zadowolona, że
wybrałam XX LO. 
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POWAKACYJNE REFLEKSJE

Wakacje to wymarzony czas na odpoczynek.
Cudowne słońce, ciepła woda, brak lekcji i zadań
domowych. Wakacje kojarzą się większości z
zabawą, wolnością i chwilami spędzonymi z
przyjaciółmi.

Moje wakacje od siedmiu lat wyglądają inaczej.
Spędzam je w najpiękniejszym miejscu na ziemi –
w Jarosławcu, w województwie
zachodniopomorskim. Wakacje dla mnie to
oderwanie się od codzienności. Zostawiam w
Łodzi rodziców, przyjaciół i telefon. Przez te dwa
miesiące regeneruję moją psychikę, nastawienie i
od nowa układam sobie hierarchię wartości.
Potrzebuję naprawić swoje myślenie. Przez cały
rok szkolny poznaję nowych ludzi, odkrywam,
jacy są moi przyjaciele i rodzina. Wiele razy
przeżywam rozczarowania i gubię się, nie wiem,
co jest dobre a co złe.

Relacje między ludźmi są bardzo trudne, jest w
nich wiele obłudy, niepotrzebnego kombinowania i
bardzo mało prostych rozwiązań. Dlatego, gdy
odcinam się od tego wszystkiego i nabieram
dystansu, mam szansę zauważyć rzeczy
najważniejsze.

W Jarosławcu, wbrew pozorom, nie spędzam
całego czasu nad morzem, ani nie przechadzam
się codziennie po promenadzie. Pracuję, a w te
wakacje na plaży byłam dokładnie cztery razy.
Praca dobrze na mnie działa, czuję się wtedy
potrzebna i spełniona. Dzięki niej zyskuję
doświadczenie, doceniam wysiłek innych i
wartość pieniądza. Z każdym dniem staram się
wykonywać swoje zadania coraz lepiej. Po dwóch
miesiącach harówki mogę powiedzieć, że praca
uszlachetnia. 

Po pracy czas spędzałam spacerując z bratem,
jeżdżąc na rowerze lub czytając dobrą książkę.
Uwielbiam chwile spędzone z moimi braćmi. Jest
to czas cudowny, wtedy się śmiejemy, żartujemy
i rozmawiamy. Wiem, że w stu procentach mogę
im ufać i że na nich się nie zawiodę.

Kolejnym moim sposobem na odpoczynek i
spędzenie wolnego czasu w wakacje jest
bieganie. Codziennie, gdy zaczynało się robić
ciemno, ruszałam swoją wybraną trasą.
Wkładałam słuchawki w uszy i puszczałam
ulubioną muzykę. Zawsze przed bieganiem czuję
wielkiego lenia, ale zmuszam się, bo wiem, że
będę żałować , gdy odpuszczę. 

Jestem dumna, że pokonuję samą siebie i że
stawiam sobie coraz wyżej poprzeczkę. Podczas
biegania mam czas na przemyślenie paru spraw i
poukładania sobie ich w głowie. Codzienne
ćwiczenia nie tylko poprawiają moją kondycję
fizyczną, ale także zdrowie psychiczne.

Gdy zbliża się koniec wakacji, zaczynam tęsknić
za rodziną i przyjaciółmi. Zawsze żal mi
opuszczać Jarosławiec, ale z drugiej strony już
bardzo chcę wracać. Po powrocie czuję się
wypoczęta i zregenerowana. Mam siłę i chęci ,
aby wrócić do mojego codziennego życia i radzić
sobie z czyhającymi przeszkodami.
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KINOWA JESIEŃ!

Nowy rok szkolny wcale nie musi kojarzyć się
wyłącznie z przykrymi obowiązkami: pracami
domowymi, kartkówkami, sprawdzianami.
Rozpoczęcie roku szkolnego to również nowy
sezon w kinach, a co za tym idzie i premiery
filmowe. Co ciekawego pojawi się tej jesieni na
ekranach polskich kin?

Już 2 października do kin wejdzie 
film „Marsjanin” opowiadający historię
astronauty, który w wyniku nieszczęśliwych
wydarzeń zostaje sam na Czerwonej Planecie.
Sytuację głównego bohatera  - Marka – pogarsza
fakt, że utracił kontakt z Ziemią. W takiej sytuacji
prawdopodobnie każdy by się załamał, ale nie
bohater filmu. Mark rozpoczyna heroiczną walkę
o przeżycie. W rolę głównego bohatera wcielił się
Matt Damon – aktor znany z filmy „Tożsamość
Bourne’a”.

Teraz propozycja dla kogoś kto nie wstydzi się,
że jest jeszcze dzieckiem – „Hotel Transylwania
2”! To kontynuacja popularnej na całym świecie
pierwszej części. Tym razem świat, w którym
dzieje się akcja został całkiem odmieniony, gdyż
potwory żyją w zgodzie z ludźmi.

Dodatkowo dowiadujemy się, że Drac został
dziadkiem! Jak sprawdzi się w tej roli? Czy da
radę zająć się wnukiem podczas nieobecności
jego rodziców? Aby się dowiedzieć, należy
wybrać się do kina. Gwarantowana dobra
rodzinna zabawa.

Daniel Craig znów na ekranach! „Spectre” to
kolejna część przygód brytyjskiego agenta
Jamesa Bonda wyreżyserowana przez Sama
Mendesa. Główny bohater dostaje tajemniczą
wiadomość dotyczącą jego przeszłości, dzięki
której trafia na trop organizacji WIDMO.
Dodatkowo odkrywa istnienie najsilniejszej
instytucji przestępczej na świecie. Na pewno nie
obędzie się bez wybuchów, strzałów i romansu.
W tej części Danielowi Craig’owi towarzyszą
przepiękne: Monica Bellucci, Lea Seydoux oraz
Naomie Harris.

Coraz bliżej święta, więc wielkimi krokami zbliżają
się filmy w świątecznym klimacie. W listopadzie
będziemy mieli okazję zobaczyć „Listy do M 2”.
Część pierwsza odniosła ogromny sukces, dzięki
humorowi, ale również wzruszającym scenom, w
które bez wątpienia obfitowała.

Co nowego? Tym razem na krześle reżyserskim
zasiadł Maciej Dejczer. Do obsady dołączyło
wielu zdolnych aktorów i aktorek, między innymi:
Maciej Zakościelny, Małgorzata Kożuchowska i
Marta Żmuda-Trzebiatowska.

„Gwiezdne Wojny” to kultowa seria o gwiezdnym
uniwersum, która już w grudniu powiększy się o
nową część „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie
Mocy”. Tych którzy tęsknili za Lukiem
Skywalkerem czy Leią Solo zapraszamy do kin
18 grudnia i niech moc będzie z Wami!
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"Dwa szkiełka"

Tydzień temu koleżanka wspomniała mi o
bezpłatnych pokazach w Planetarium EC1 Łódź
na ulicy Targowej 1/3, które jest
najnowocześniejszą tego typu placówką w
Europie Środkowo – Wschodniej. Miał się tam
odbyć pokaz pod tytułem „ Dwa szkiełka ‘’
opowiadający o historii nauki. Przeczytałam o tym
wydarzeniu i zainteresowało mnie ono. Lubię
próbować czegoś nowego, a szczerze mówiąc
oprócz lekcji fizyki nie przyglądałam się
astronomii bliżej. Uznałam to za możliwość
pozyskania jakiegoś nowego doświadczenia i z
zaciekawieniem pojechałam w niedzielę na
miejsce. 

Budynek, w którym znajduje się Planetarium
zrobił na mnie wielkie wrażenie - przede
wszystkim jego nowoczesność, czyli jak
przystało na dzisiejsze znaczenie tego słowa,
prostota i funkcjonalność. W środku znajdowała
się ogromna kopuła kryjąca kino sferyczne, a na
głównej sali można było zdobyć informacje o
wybitnych postaciach nauki.

Tuż przed rozpoczęciem pokazu w temat
wprowadził nas jeden z pracowników. Kiedy
zapanowała ciemność poczułam wyjątkową
atmosferę, a zaraz potem, przy dźwiękach utworu
nagranego przez Londyńską Orkiestrę
Symfoniczną, moim oczom ukazało się nocne
niebo usiane gwiazdami. Znajdowały się one
dosłownie wszędzie - nade mną i dookoła mnie.
Dowiedziałam się nieco o Galileuszu, Huygensie,
Newtonie i wielu innych. Wraz z bohaterami
pokazu odbyłam podróż po czterech księżycach
Jowisza, pierścieniach Saturna oraz strukturach
innych galaktyk. Całość trwała pół godziny, ale
byłam nią tak zachwycona, że miałam wrażenie
jakby minęło zaledwie 10 minut.

Jestem bardzo zadowolona z tego, że
zdecydowałam się pójść. Kiedy w listopadzie w
Planetarium ruszą regularne pokazy, chętnie tam
wrócę. Uważam, że dobrze jest od czasu do
czasu zainteresować się nauką w zakresie
pozaszkolnym, bo może się okazać całkiem
interesującą przygodą, która zostanie z nami na
dłużej bądź na krócej, ale na pewno nas
wzbogaci.

                                                              Beata
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