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DZIEŃ BRYTYJSKI

Tradycją XX Liceum Ogólnokształcącego jest organizowany corocznie Dzień Brytyjski.
Stanowi on okazję, by dowiedzieć się ciekawych informacji na temat państw Zjednoczonego
Królestwa. Daje także możliwość poznania ich kultury, symboli, przyjrzenia się rodzinie
królewskiej, skosztowania tradycyjnego przysmaku - brownie. 
Klasy I i II uczestniczyły w lekcji, na której wyświetlone zostały prezentacje multimedialne
dotyczące Wielkiej Brytanii. Następnie uczniowie mogli się sprawdzić w konkursie wiedzy na
temat państw Zjednoczonego Królestwa. Zwyciężyła klasa IB i IIA. Nagrodą był jeden dzień
bez pytania. 
Lekcja podobała się uczniom. Na zakończenie każdy mógł skosztować czekoladowego
ciasta.

                                                                                                                          Martyna

Wakacje dopiero za 3
miesiące, ale łódzkie licea
już teraz przygotowują się
do roku szkolnego
2016/2017. Większość szkół
organizuje dni otwarte.
Wszystko po to, aby
tegoroczni absolwenci
gimnazjów mieli mniejszy
problem w wyborze
właściwego liceum. XX
Liceum Ogólnokształcące
także zorganizowało taki
dzień. Dni otwarte w naszej
szkole odbyły się 23
kwietnia (sobota) w
godzinach 9:00-14:00.
Uczniowie zwiedzali naszą
placówkę, zadając wiele
pytań. Nauczyciele wraz z
zaangażowanymi uczniami
przygotowali szereg atrakcji.
Zwiedzający mogli

zapoznać się z tajnikami
chemii, wydarzeniami z
życia szkoły. W każdej
pracowni czekały na nich
różne niespodzianki,
począwszy od quizów, a
kończąc na ciekawych
fragmentach lekcji.
Serdecznie dziękujemy
gościom za zainteresowanie
naszą ofertą edukacyjną.
Mamy nadzieję, że wszyscy
odwiedzający zostali mile
zaskoczeni i już we
wrześniu będziemy mogli
się z nimi spotkać ponownie.
Kolejne Dni Otwarte
planowane są na 3 czerwca.
Więcej szczegółów już
niedługo. 

Martyna

                 "Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
                   Którzy kolejno wchodzą i znikają."

William Szekspir
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Pewne historie opowiedziane w książkach lub
utrwalone na taśmach filmowych bardzo
zakorzeniły się w naszej pamięci, psychice i
sercu, a w konsekwencji bardzo lubimy do nich
wracać.
Wraz z premierą kolejnej części serii Gwiezdne
Wojny "Przebudzenie Mocy" ruszyła fala
powrotów do dawnych bajek, legend i klasyków
kina.

"Mówi się trudno i płynie się dalej” to motto
najsłynniejszej zapominalskiej, niebieskiej rybki na
świecie! Dory z "Gdzie jest Nemo?" w najnowszej
odsłonie będzie pragnęła odkryć swoją
przeszłość. Pomogą jej w tym przyjaciele: Nemo i
Marlin. Jednak jak to możliwe, skoro Dory nic nie
pamięta? Otóż, zaczęła sobie przypominać. Być
może w tym roku dowiemy się, gdzie rybka
nauczyła się języka wielorybów...

Od premiery pierwszej części "Noc
oczyszczenia" minęły zaledwie trzy lata, ale już
można przypisać jego twórcom wielki sukces. W
lipcu ukaże się kolejna część serii "Noc
oczyszczenia: czas wyboru". Znów czeka nas
kolejne 12 długich godzin, podczas których każde
przestępstwo - także zabójstwo - nie podlega
karze. Brak reguł, zasad, a nawet prawa sprawia,
że nikt w Ameryce nie może czuć się bezpieczny.
Anarchia znów zapanuje na ulicach miasta. 

W tej części poznamy panią senator Roan, która
pragnie zakończyć ten krwawy proceder. Wybory
jednak mają miejsce po nocy oczyszczenia. Czy
przeciwnicy wykorzystają szansę na
zamordowanie pani senator? A może uda jej się
uciec? I co z tym mają wspólnego konserwatywni
chrześcijanie? Odpowiedzi na pytania znajdziemy
już w lipcu na ekranach kinowych.

Która kobieta nie słyszała o "Dzienniku Bridget
Jones"? Już we wrześniu Brigdet powróci, aby
opowiedzieć o kolejnym etapie w swoim życiu.
Dziś jest zupełnie inną kobietą, lecz jej miłosne
zawirowania wciąż trwają. Jest prawie
pięćdziesięcioletnią singielką, która idzie z
duchem czasu, a w związku z tym zamieniła
pamiętnik na laptopa oraz media
społecznościowe. Dojrzała Bridget nie wróci
jednak sama, bo ... z dzieckiem! W tytułowej roli
niezastąpiona zdobywczyni Oscara Renee
Zellweger. Na ekranie zobaczymy także byłego
partnera bohaterki, w którego wcieli się Colin Firth.
Jak Bridget poradzi sobie w nowej roli?

Większość naszego pokolenia - licealistów - z
pewnością spędziło większą lub mniejszą część
dzieciństwa z przygodami Harry’ego Pottera. 

Gdzie jest Dory? Bridget Jones's Baby

2016 - rokiem powrotów w kinie

Wydawałoby się, że koniec filmów związanych ze
światem czarodziejów miał miejsce lata temu,
kiedy to do kin weszła ostatnia część serii "Harry
Potter i Insygnia Śmierci". J.K.Rowling jednak
wciąż jest w formie i potrafi zaskakiwać! W
listopadzie będziemy mogli zobaczyć
"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć". Film
oparty jest na powieści i oryginalnym scenariusz
J.K. Rowling, która zadebiutowała w roli
scenarzystki. Poznamy historię Newta
Scamandera. Możemy kojarzyć go z
podręcznikiem, z którego uczyli się młodzi
czarodzieje w Hogwarcie. Przygoda rozpocznie
się w Ameryce, a dokładniej w Nowym Jorku
siedemdziesiąt lat wcześniej niż wydarzenia,
które znamy. Dodatkowo w lipcu odbędzie się
premiera ósmej części przygód Harr’ego Pottera.
Książka zatytułowana "Harry Potter i przeklęte
dziecko" ukaże się już w urodziny Harry'ego i
autorki!

Nowa tendencja kinowa przynosi wiele uciechy
nie tylko kinomaniakom, którzy znają klasykę
kina, ale także tym najmłodszym. W tym roku
każdy znajdzie coś dla siebie. Miejmy tylko
nadzieję, że fala kontynuacji starych filmów i bajek
nie ustanie wraz z końcem roku.

Marta

Fantastyczne zwierzętaTU TU TU
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"Dotrę na sam szczyt i nikt mnie 
nie zatrzyma"

Motywacja

Żyjąc z dnia na dzień popadamy w rutynę.
Wszystko staje się zwykłe i przestajemy
doceniać to, co mamy. Nawet nie zauważamy,
gdy tracimy dobro, które jest wokół nas.
Człowiek każdego dnia musi tworzyć sobie nowe
postanowienia, stawiać wyzwania, marzyć i
planować przyszłość. Bez tego niezauważalnie
nasze życie traci wartość, staje się nudne i
wkrada się rutyna.

Najlepiej zacząć od rana. Samodyscyplina jest
kluczem do sukcesu. Każdy o tym wie, ale tylko
nieliczni wprowadzają ją w życie. Nie można
pozwolić, aby lenistwo lub nastrój nami
kontrolował. Ciężkie chwile zdarzają się bardzo
często, ale możemy je wykorzystać. Gdy jest
bardzo trudno, trzeba dać z siebie jak najwięcej i
nigdy się nie poddawać. To są najlepsze
momenty do zmiany życia na lepsze i szansy na
rozwój siebie. Stawiając sobie ciągłe wyzwania,
trenujemy i sprawdzamy swoje wnętrze. Łamiemy
bariery, które tworzą się każdego dnia. Stajemy
się silniejsi i bardziej doświadczeni. Gdy
pracujemy nad sobą, coraz mniej rzeczy jest w
stanie nas zaskoczyć lub zranić. Za każdym
razem, gdy zrealizujemy swój plan, stajemy się
lepszą wersją siebie. Trzeba mieć odwagę na
spełnianie własnych marzeń i dążyć do nich
pomimo wszystko. Życie mamy jedno, wiec
musimy nadać mu jakość i wartość. Bez względu
na innych róbmy swoje. Starajmy się wszystko
robić jak najlepiej, ponieważ ktoś musi być
najlepszy, a nie widzę przeszkód, abyś to był/była
właśnie Ty!

Dominika

Alkoholizm - problem ludzi młodych

Alkoholizm nadal jest największym nałogiem w
Polsce.
Spożywanie alkoholu samo w sobie nie jest
niczym zagrażającym.
Dla niektórych to przyjemność, dla innych
niebezpieczny nałóg.
Ryzyko picia pojawia się wtedy, gdy sięga się po
etanol w coraz młodszym wieku.
Jest wiele przyczyn picia przez młodzież:
1. Doświadczenia rodzinne, gdy dziecko jest
wychowywane w domu, gdzie nie ma dnia bez
alkoholu.
Takie dzieci są bardziej narażone na rozwój
choroby alkoholowej.
2. Presja grupy rówieśniczej. Młody człowiek
stara się zostać zaakceptowanym ze strony
kolegów. Boi się wyśmiania czy odrzucenia.
3. W okresie dojrzewania przechodzimy okres
buntu i chęci poznawania nowych rzeczy, a
najbardziej tych zakazanych.
Rodzice mówią nam, że alkohol szkodzi,
zabraniają go spożywać, a nastolatek stara się
robić na przekór. Za wszelką cenę chce się sam
przekonać.
Osoba nieletnia szybciej się uzależnia od alkoholu
niż osoba dorosła.

Skutki spożywania etanolu przez nastolatki
najczęściej mają charakter psychologiczny.
Alkohol w nadmiernych ilościach negatywnie
wpływa na ośrodkowy układ nerwowy.

Najbardziej znanymi skutkami picia alkoholu
przez młodzież są:
- brak sprawności intelektualnej,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- zaburzenia pamięci,
- zwiększona męczliwość,
- drażliwość,
- pobudliwość,
- skłonność do irytacji,
- agresywność,
- obniżenie aktywności psychicznej,
- problemy w nauce,
- niezdyscyplinowanie,
- problemy wychowawcze.

Alkohol negatywnie wpływa na kształtowanie się
osobowości u młodych.

Weronika
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