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Relacja z wycieczki 
do Sądu

22 maja wybraliśmy się
(uczniowie klasy IA) na
wycieczkę do sądu. Miejsce
to już na początku
zwiedzania wzbudziło nasze
zainteresowanie. Z
ciekawością przyglądaliśmy
się, jak urządzono salę
rozpraw. Stanęliśmy za
barierką dla świadków,
zasiedliśmy za stołem
sędziowskim i na miejscu
prokuratora. Mieliśmy też
okazję uczestniczyć w
zaimprowizowanym
specjalnie dla nas
posiedzeniu sądu. 

Niezwykłym przeżyciem dla
jednego z nas stało się
zapewne wystąpienie w roli
oskarżonego. Zadawaliśmy
pracownikom sądu
przeróżne pytania na temat
funkcjonowania zwiedzanej
instytucji. 

Mogliśmy też przekonać się,
jak wyglądają stroje
sędziego, prokuratora czy
adwokata. Niezwykle
ciekawe było ponadto
spotkanie z kryminologami,
którzy opowiadali o swojej
pracy i pokazywali niektóre
sprzęty używane podczas
śledztwa. Dodatkową
atrakcją stała się możliwość
pobrania odcisków własnych
dłoni za pomocą
specjalnego pyłu
magnetycznego.

Wycieczka okazała się
pouczająca i ciekawa.
Bardzo możliwe, że
niektórych zainteresowała
na tyle, by wybrali w
przyszłości jeden z
poznanych tego dnia
zawodów prawniczych.

Justyna IA
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"Czerwony smok"

Dzisiaj chciałbym zrecenzować książkę
„Czerwony smok” opowiadającą historię
śledczego Willa Grahama z wydziału zabójstw.
Książka została wydana po raz pierwszy w 1981
roku, zaś data pierwszego wydania polskiego to
rok 1990. 

W utworze poznajemy postać kultowego
mordercy i doktora psychiatrii Hannibala Lectera.
Były pracownik FBI zostaje poproszony o pomoc
w śledztwie przeciwko psychopatycznemu
mordercy – Zębowej Wróżce, który pozostawia
ślady zębów na śladach swych ofiar. Utknąwszy
w martwym punkcie Will jest zmuszony zgłosić
się po pomoc do przebywającego w szpitalu dla
psychicznie chorych Hannibala. Między
mężczyznami rozpoczyna się gra
psychologiczna, w której stawką jest schwytanie
mordercy. Jest to thriller najwyższych lotów i
klasyka gatunku, w której możemy poczuć
szaleństwo tego niebywale interesującego i
inteligentnego Hannibala. 

Książkę oceniam na 10/10 i polecam ją każdemu
z uwagi na niesamowitą treść i samą postać
głównego bohatera.

Maciek IIC

"Dracula"
Ostatnio obejrzałem film pt. „Dracula: historia
nieznana”, który tak bardzo mi się spodobał, że
postanowiłem przeczytać książkę, na podstawie
której inspirowany był film. Gotycki horror
autorstwa Brama Stokera jest nie tylko straszną
historyjką o wampirze, ale przede wszystkim
opowieścią o miłości. Wiecznej miłości. Akcja
zaczyna się w XV w. i dotyczy życiorysu Vlada
Draculi. Jest to historia o szalonym rumuńskim
księciu, który nabijał swoje ofiary na pal i stosował
wobec nich inne okrutne tortury. Jednak nawet
taka osoba miała ukochaną kobietę – żonę
Elizabeth. Niestety jego miłość umiera, a Dracula
nie może się z tym pogodzić. Wyrzeka się Boga i
obiecuje zemstę przy użyciu złych sił. Powieść
ma za priorytet nie tylko przestraszyć, ale i
wzruszyć czytelnika. Głównym motywem utworu
jest nieśmiertelna miłość hrabiego do swojej żony.
Wampir ma uczucia, cierpi, kocha i jest bardzo
podobny do człowieka. Po raz pierwszy autor
pokazuje wampira nie jako potwora w postaci
hybrydy człowieka z nietoperzem ociekającego
krwią, tylko jako czującą istotę. 
Podsumowując, powieść „Dracula” jest piękną i
jednocześnie straszną historią o uczuciach
silniejszych niż strach i śmierć.
                                                                Wojtek IA

Spotkanie z aktorem - Ireneuszem Czopem

Chciałbym opowiedzieć o spotkaniu, w którym
uczestniczyłem wraz z całą klasą. Mieliśmy
zaszczyt brać udział w wywiadzie ze znanym i
szanowanym aktorem – Ireneuszem Czopem.
Znany jest on z roli Ryśka w „Komisarzu Alexie”
oraz księdza w „Wołyniu”. 

Spotkanie było interesujące. Pan Czop
opowiedział o kulisach pracy w teatrze oraz o
zasadniczych różnicach pomiędzy grą na scenie,
a grą na ekranie. Aktor sporo mówił także o
swoich doświadczeniach oraz o wpływie pracy na
życie codzienne. Dowiedzieliśmy się także o tym,
jak należy się wypowiadać i poznaliśmy rolę
języka w zawodzie aktora. Ireneusz Czop jest
ciepłą i wesołą osobą. 

Cieszę się, że miałem możliwość uczestniczyć w
tym spotkaniu. Było ono ciekawym
doświadczeniem dla naszej klasy.

Maciek IIC

I. CzopCzerwony smok Dracula

               Świat książki - co warto przeczytać?
                          (piszą Maciek i Wojtek)
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WAKACJE, WAKACJE...

O korzyściach płynących z nauki języka
angielskiego

Język angielski jest "językiem świata" od
dziesięcioleci. Prawie niemożliwym jest znaleźć
kraj, w którym nauka języka angielskiego nie stała
się normą. Niektórzy nie pojmują, jak bardzo
przydatny jest ten język w dzisiejszych czasach i
jakie korzyści mogą płynąć z jego znajomości.

Może on się nam bardzo przydać w
podróżowaniu. Gdy chcemy jechać do innego
państwa, to prawie wszędzie uda nam się
porozumieć za pomocą języka angielskiego. Jeśli
nie będziemy umieli sklecić najprostszego zdania,
to może nam to uniemożliwić spędzenie
spokojnych wakacji.

Znajomość języka pozwala nam również
poszerzyć swoją wiedzę oraz poznawać ludzi z
innych krajów i innych kultur. Można więc
powiedzieć, że język angielski służy integracji
ludzi. Człowiek znający dobrze język angielski ma
większe możliwości w znalezieniu i wyborze
pracy. Może nawet wyjechać za granicę. Z uwagi
na powyższe, warto opanować omawiany język
chociaż w stopniu podstawowym.

Weronika IIC

Coraz szybszym krokiem zbliża się okres
wakacji. W naszych głowach powstaje już tysiąc
myśli na minutę, w jaki sposób wykorzystamy ten
czas. Wypad nad jezioro, morze? Kino i kręgle?
Kąpiel w pobliskim akwenie? Należy przy tym
wszystkim pamiętać, że we wrześniu znów
wracamy do szkoły i trzeba zachowywać się
odpowiedzialnie, z głową. Kiedy wyjeżdżamy nad
morze, koniecznością jest pływanie tylko w
wyznaczonych do tego miejscach, przestrzeganie
regulaminu kąpielisk, a także odpowiednia
temperatura wody. Zabronione jest skakanie do
wody, pływanie zaraz po posiłku czy zabawa w
podtapianie innych. 
Gdy jesteśmy w górach, powinniśmy pamiętać o
tym, że aby bezpiecznie wrócić do domu, trzeba
wybierać tylko te szlaki, które są adekwatne do
naszej kondycji. W górską wycieczkę należy
wyruszać rano (ponieważ pogoda najczęściej
psuje się po południu) i na wszelki wypadek
zapakować do plecaka ciepłe ubranie. 

W czasie przebywania na ostrym słońcu musimy
nasmarować się kremem z filtrem, ubierać jakąś
czapkę lub kapelusz, unikać wysiłku fizycznego,
a przede wszystkim zachowywać  umiar podczas
zajęć na słońcu. 
Nawet kiedy przebywamy w domu, jesteśmy
zobowiązani wiedzieć o potencjalnym
niebezpieczeństwie np. odkręcony gaz, czy woda,
które mogą prowadzić do tragedii.
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam
bezpiecznych wakacji!

Kamila IA

Zbliża się czas wakacji. Powoli zaczynamy
zapominać o nauce i szkole. Częściej spotykamy
się ze znajomymi i chodzimy na długie spacery. Z
niecierpliwością czekamy na zakończenie roku,
rozdanie świadectw  i wyjazd z rodziną albo
przyjaciółmi. Po kilku męczących miesiącach
nauki każdy ma ochotę na zasłużony
odpoczynek. Osoby, które nie mają żadnych
planów na wakacje, powinny wyjść  z domów i
korzystać  z tego, że dni są już o wiele dłuższe
niż wcześniej i temperatura jest na tyle wysoka,
że nie potrzeba brać ze sobą bluz, swetrów. W
wakacje nie można się nudzić. Jest milion
różnych sposobów na spędzenie tego czasu,
trzeba tylko chcieć. Wystarczy wyjść z kilkoma
osobami do parku, na spacer, do restauracji, czy
kina. Jeśli naprawdę nie mamy już ochoty na
wyjścia, spotkanie się w domu lub rozmowa przez
telefon na pewno umili nam czas. Wakacje są po
to, żeby z nich korzystać, a nie marnować  ten
czas siedząc w domu i narzekać że, nie ma nic
ciekawego do zrobienia. Zawsze się coś znajdzie!
Warto jednak ruszyć się z domu i mieć za parę lat
jakieś miłe wspomnienia.

Ewelina IIC
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Fotorelacja z wizyty 
w Radiu Eska
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