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„Pojedynek wieszczów – Mickiewicz
kontra Słowacki”

Dnia 12 kwietnia 2017 roku w naszym kochanym XX LO
świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły – Juliusza
Słowackiego. Z tej okazji w budynku szkolnym
zaprezentowany został program artystyczny pt. „Pojedynek
wieszczów – Mickiewicz kontra Słowacki”. 
Spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć był oryginalny
i zabawny. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie
wcielający się w główne role – Michał Lachowski kl. IA w roli
A. Mickiewicza i Kacper Krawczyk kl. IC w roli J.
Słowackiego.

Weronika IIc

"Z wizytą w siedzibie TVP3 Łódź"

Osoby zainteresowane dziennikarstwem telewizyjnym z klas 1A i 2C udały się do łódzkiej
telewizji.Podczas ponad godzinnego pobytu miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca w
takim miejscu.Udało im się nawet zasiąść na miejscu prezentera, przeczytać fragment
informacji, usłyszeć wskazówki od doświadczonej dziennikarki, sprawdzić się przed
kamerą.

Redaktor naczelna wydania wieczornego łódzkich wiadomości szczegółowo opowiadała o
pracy swoich kolegów.
Sądzę, że był to udany dzień oraz ciekawe doświadczenia, które pozwolą nam spojrzeć
inaczej na pracę w telewizji.

Julia, klasa IA 
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Jak spędzić Majówkę?

Pewnie wszyscy z niecierpliwością czekamy na
długi weekend  majowy. Każdy z nas cieszy się,
że będzie można porządnie odpocząć od szkoły.
Ten właśnie czas wolny od lekcji nabiera
szczególnego znaczenia, bo to ostatnia przerwa
przed wakacjami. Ważne jest, abyśmy naszą
majówkę dobrze zaplanowali i właściwie
wykorzystali. 

Niepokoi nas wprawdzie zmienna pogoda, bo jak
nie pada deszcz, to wieje zimny wiatr.  Ale brak
wiosennego ciepła nie powinien nas
zniechęcać. Niedobór słońca nie zwalnia z
myślenia. W trosce o siebie, własne zdrowie,
kondycję, wygląd, samopoczucie postarajmy się
spędzać czas wolny mądrze i atrakcyjnie. Jest
przecież wiele możliwości jego
zagospodarowania.  

Majówka to na przykład okazja do sięgnięcia po
ciekawe książki. Media od dawna alarmują, że z
naszym czytaniem jest bardzo źle. Aż 63%
Polaków nie przeczytało w ciągu minionego roku
żadnej książki. Nie sądzicie, że należałoby to
zmienić?  Książki przecież rozwijają wyobraźnię i
dostarczają wiedzy. W trakcie czytania mamy
możliwość zapomnienia o realnych problemach i
przeniesienia się w inny, lepszy świat.

Kolejnym sposobem na dobre wykorzystanie
przerwy majowej może być spotkanie ze
znajomymi. Różne codzienne obowiązki nie
pozwalają nam na to, by choćby od czasu do
czasu porozmawiać czy spotkać się z
przyjaciółmi. Owszem, Internet umożliwia nam
 kontaktowanie się z kolegami czy koleżankami,
ale taka forma kontaktu nie pozwala na  poznanie
ludzkich emocji i nie znaczy tyle co rozmowa na
żywo. Mejlowe czy smsowe komunikowanie się
nie wystarczy do utrzymania z innymi dobrych
relacji.

Majówka to wreszcie właściwy czas na
aktywność fizyczną. Ruch w życiu człowieka jest
bardzo ważny. Poprzez ćwiczenia zapewniamy
sobie m.in. dobre samopoczucie, kondycję, a
nawet urodę. Wystarczy poświęcić 30 minut
dziennie na różne formy aktywności fizycznej,
aby doświadczyć korzyści, jakie z nich płyną, a
jest ich naprawdę wiele. 
Zachęcam do pomyślenia już teraz, jak spędzimy
pierwsze dni maja. Nie czekajmy na poprawę
pogody czy na podpowiedzi znajomych. Od nas
samych zależy, jak spędzimy wymarzony długi
wiosenny weekend.

Justyna, IA
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"Srebrny niedźwiedź"

Jak wygląda praca płatnego zabójcy? Czy tacy
ludzie mają jakieś uczucia wyższe? Czy mają
rodziny i dzieci? Derek Haas w książce „Srebrny
niedźwiedź” odpowiada nam na te pytania.
Columbus (pseudonim głównego bohatera) jest
płatnym zabójcą znanym ze swej nieomylności i
bezwzględności. Autor pokazał go również z innej
strony – jako człowieka. Columbus poznał w
swoim życiu więcej bólu niż radości. Jego życie
było pasmem płaczu i nieszczęść. Matka
głównego bohatera umarła, a ojciec go porzucił.
Mały, nieszczęśliwy chłopiec został
profesjonalnym zabójcą. Pewnego dnia dostaje
zlecenie, które może odmienić całe jego życie i
zadecydować o tym, czy będzie dalej mordercą,
czy człowiekiem szczęśliwym. „Srebrny
niedźwiedź” pokazuje potrzeby człowieka, czyli
pragnienie szczęścia, miłości lub rodziny.
Columbus dąży do tego drogą płatnego zabójcy,
ale czy to mu się uda? Poza wnikliwą obserwacją
mordercy, możemy również dowiedzieć się,
jakich broni najczęściej używają „kilerzy”, oraz
poczuć się jak zawodowy morderca.
Podsumowując, książka jest nie tylko dobrym
kryminałem, ale również powieścią o ludzkich
uczuciach i potrzebach.

                                                        Wojtek IA

"Sklepik z marzeniami"

„Sklepik z marzeniami” Stephena Kinga opowiada
o tajemniczym przybyszu z odległych zakątków
Europy – Lelandzie Gauncie, który w mieścinie
Castle Rock otworzył sklep oferujący każdemu
„to co sobie wymarzy”. Ceną za zrealizowanie
marzenia nie są jednak pieniądze, lecz tajemnicza
przysługa – splatanie innemu obywatelowi
pozornie niewinnego psikusa. W rzeczywistości
za spełnienie marzenia Gaunt niewoli dusze
swych klientów. Nikt nie może wyzwolić się z
mocy spełnionych marzeń ani znieść myśli o
utracie tego, co cudem zdobył. Jedynie Pangborn
– miejscowy szeryf chce stawić czoła
przybyszowi. 

Czy uda mu się to? Czy bez pomocy sił
magicznych zwycięży z czarnoksiężnikiem?
Jaką zapłaci cenę? Dowiecie się, gdy
przeczytacie książkę.

Powieść jest bardzo wciągająca i napisana
charakterystycznym dla Stephena Kinga stylem.
Oceniam ją na 10 w skali 10 i gorąco polecam.

Maciek IIC

Srebrny niedźwiedź Sklepik z marzeniami

Dzień Ziemi

Jak bardzo ważne jest dla człowieka środowisko
naturalne? Z tego co możemy zauważyć, ludzie
chcą żyć w czystym, ekologicznym świecie bez
smogu. Podczas ostatniej zimy temat smogu był
jednym z najczęściej poruszanych tematów.
Okazuje się więc, że otaczająca nas natura ma
duże znaczenie dla człowieka. 22 kwietnia 2017
roku obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Hasło
tegorocznych obchodów to – „W kierunku natury’.

W tym dniu na całym świecie tysiące
stowarzyszeń ekologicznych organizowało
manifestacje, konkursy, konferencje, pokazy i
akcje na rzecz środowiska naturalnego. W
Warszawie z tej okazji, na Polu Mokotowskim,
odbył się piknik. W ramach obchodów tego
ważnego dla nas wszystkich dnia w miastach
odbywały się zbiórki zużytych baterii i korków.
Celem Światowego Dnia Ziemi jest uświadomienie
problemów związanych ze zmianami klimatu,
przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy
brakiem wody.

                                                               Kamila Ia

Dzień Ziemi

                             Świat książki - co warto przeczytać?
                                    (piszą Ala, Wojtek i Maciek)
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Manga

Ghost in the Shell

Manga

Ghost in the shell (Film a Anime)

Niedawno w kinach pojawiła się ekranizacja
kultowego Anime z 1995 roku (Manga powstała
już w 1991 roku!) 

Na początek zacznijmy od tego czym jest Anime i
Manga.

Anime - skrócone angielskie słowo animation
(jap. animēshon) oznaczające film animowany. 
W Japonii terminem tym określa się wszystkie
filmy i seriale animowane, bez względu na kraj ich
pochodzenia. (Wikipedia)
Jest to między innymi: Naruto, Dragon Ball,
Bleach i wiele innych. Osoby oglądające i
fascynujące się kulturą Japonii oraz Anime,
nazywane są Otaku. 

Manga to potocznie mówiąc komiks czytany od
tyłu - czyli tam gdzie my kończymy książkę, tam
zaczyna się czytanie mangi. 

Manga ,,Ghost in the shell" została pierwotnie
opublikowana w magazynie Young Magazine, zaś
wersję tomikową wydano 2 października 1991
roku. 
Autorem historii jest Masamun Shirowa.

Wróćmy teraz do Gits'a. 

Główna bohaterka nazwana została Major Motoko
Kusanagi - jest cyborgiem stworzonym do zadań
specjalnych. Stoi na czele elitarnej jednostki
zwanej "Sekcją 9". Motoko zajmuje się sprawą
Władcy Marionetek. Wraz z postępami w
śledztwie i wmieszaniem się w sprawę innej
agencji rządowej, akcja zaczyna nabierać tempa i
dochodzenie staje się jeszcze bardziej
niebezpieczne. 

Jest rok 2029. Komputery zupełnie zmieniły
społeczeństwo. Są obecne praktycznie wszędzie.
Zmieniła się definicja przestępstwa. Teraz
najgorszą zbrodnią jest włamywanie się do sieci.
Zachęcam do przeczytania mangi :) A jeśli
zaciekawił Was film, to zapraszam do kin! 
Nie chciałabym zdradzać dużo więcej, by nie
zjeść wisienki na torcie ;-) Gwarantuję, że fani
fantastyki będą zachwyceni (gatunkowo film jest
zaliczany do cyberpunku, kryminału oraz sci-
fiction).

Ala, IIIA
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