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                                            Pierwsze dni w szkole

W liceum jestem od niedawna. Bardzo bałam się pierwszego dnia, ale przeżyłam mile
zaskoczenie. Szkoła okazała się przyjazna, a nauczyciele mili i pomocni, chociaż
wymagający. Podoba mi się to, że mamy w szatni szafki i nie wszystko trzeba nosić ze
sobą do domu. W szkole jest także sala, na której możemy uprawiać fitness. Uczniowie w
klasie są bardzo mili i pomocni. 
Polecam XX LO
                                                                                                           Julia IB

Przez całe wakacje myślałam o nowej szkole. Byłam ciekawa czy uczniowie jak i
nauczyciele będą mili. Wreszcie nadszedł ten dzień - poniedziałek, 4 września. Stresowałam
się tak bardzo, że zapomniałam wziąć z domu portfel. Kiedy już dotarłam na miejsce,
zdziwiłam się, że szkoła wewnątrz jest tak duża. Łatwo się w niej zgubić. Pierwszego dnia
nie mogłam znaleźć klasy. Na szczęście była obok moja przyjaciółka i wspólnymi siłami
dotarłyśmy pod właściwą salę kilka sekund przed dzwonkiem. W klasie okazało się, że
nikogo nie znam, wszystkie osoby są dla mnie nowe. Jednak już po pierwszym dniu
wszyscy się zintegrowali. Bardzo się cieszę, że mam tak świetną, różnorodną, a zarazem
zgraną klasę. Ogólnie rzecz biorąc w szkole wszyscy są dla siebie mili i uprzejmi.
                                                                                                           Sara IB

"Nie istnieje wielki talent bez
wielkiej siły woli." 
                  Honoriusz Balzac

      Warto przeczytać

Stephen King to wybitny
pisarz. Jego dreszczowce
podbiły serca milionów ludzi,
zaś ekranizacje jego dzieł
lepiej lub gorzej potrafiły
oddać magię utworów. Dziś
skupimy się na tytule
"Carrie" - dla mnie jest to
ciekawa pozycja. To
książka opowiadająca o
losach samotnej nastolatki,
która jest obiektem żartów
kolegów i koleżanek. Nie
posiada przyjaciół, jest
zaniedbana i nosi brzydkie,
stare ubrania. Matka panny
White to maniaczka religijna,
która przez swoje
szaleństwo nie pozwala
córce normalnie żyć. Sue,
czyli jedna z "koleżanek"
śmiejących się z Carrie,
postanawia poprosić
swojego chłopaka, aby

zabrał ją na coroczny bal.
Dziewczyna zgadza się i
wbrew decyzji swej matki
przemienia się niczym
Kopciuszek w piękną
dziewczynę. Gdy zostaje
upokorzona podczas
potańcówki i cała szkoła się
z niej naśmiewa rozpętuje
się piekło. Bohaterka
bowiem posiada
nadnaturalne zdolności, o
których nikt nie miał pojęcia.
Książkę warto przeczytać.
Ukazuje ona ciekawą
historię jak i problem
naśmiewania się z innych,
czyli coś bliskiego
młodzieży w naszym wieku.
Książkę oceniam 10/10 i
zachęcam do kupna lub
wypożyczenia z biblioteki.
                          
                       Maciej IIIC
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              Wakacje to rzecz miła

W wakacje odwiedziłam wiele ciekawych miejsc.
Jednak najbardziej urzekł mnie Amsterdam.
Miasto to nazywane jest Wenecją Północy ze
względu na ogromną ilość kanałów. Ponadto
słynie z rowerów i tulipanów. Większość
mieszkańców i turystów porusza się po nim
rowerami. Uważam to miasto za najpiękniejszą
stolicę, którą miałam okazję zwiedzać.

Martyna IIA

W te wakacje wyjechałam z moją siostrą i jej
znajomymi do Chorwacji, gdzie spędziliśmy 10
dni. Wracając zatrzymaliśmy się w Wiedniu  na
jednodniową wycieczkę. Główną atrakcją było
zwiedzanie pałacu Schonbrunn i jego ogrodów.
Pałac jest ogromny, ma wiele obszernych sal,
każda z nich jest bogato zdobiona i pełna
przepychu. Dominują w nich kolory czerwony,
złoty i biały. Jest naprawdę piękny. 
 Jeszcze większe wrażenie wywarły na mnie
ogrody królewskie, które są naprawdę wyjątkowe.
Słyną z różnorodnych kwiatów i drzew, alejki są
pięknie zadbane .Możemy zobaczyć liczne
fontanny, rzeźby 
i konstrukcje z roślin takie jak tunele z winorośli i
róż. Krzewy przycinane są na kształt figur
geometrycznych. Można tam poczuć się jak w
zaczarowanym ogrodzie i cofnąć się w czasie. 
Ze względu na wielkość całego obiektu, niestety,
nie zdążyłam zwiedzić  całości, dlatego mam
nadzieję, że uda mi się tam kiedyś wrócić 
i dokończyć moją wycieczkę.

Klaudia IIA
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              Wakacje to rzecz miła

    
    Wakacje to dla nas, uczniów, czas wyjątkowy,
bo wolny od obowiązków szkolnych i nauki. Nie
do końca to jednak prawda, że wtedy się zupełnie
nie uczymy. Dowodzi tego chociażby mój
tegoroczny, kilkunastodniowy pobyt na obozie w
Chorwacji. Owszem, dużo tam wypoczywałam i
korzystałam z różnych form rozrywki. Ale też
wiele się dowiadywałam podczas niemal
codziennych wycieczek. Niektóre z nich
zapamiętałam szczególnie, bo dostarczyły mi
niezapomnianych wrażeń i ciekawych informacji.
     Z przyjemnością zwiedzałam m.in. Rijekę. Z
podziwem patrzyłam na zadbane i schludne
centrum. Na odnowionych kamienicach nie
widniały żadne rysunki czy napisy. Biały bruk na
uliczkach nie był zaśmiecony i aż lśnił od
czystości,. Zapamiętałam także Wzgórze Trast, z
którego rozciąga się niezapomniany widok na całe
miasto i gdzie znajduje się pochodząca z XIII
wieku twierdza. Przypadkiem zresztą trafiliśmy
tam na jeszcze jedną atrakcję – zjazd rycerski,
dzięki czemu zwiedzanie wzgórza i twierdzy
przebiegało w średniowiecznej atmosferze.
      Sporo wrażeń dostarczyła mi ponadto
wycieczka na Krk, największą wyspę Chorwacji.
Połączona jest ona z lądem mostem łukowym. 

 Gleby Krk są bardzo zróżnicowane, stąd też
niesamowita rozmaitość roślinności w tamtym
miejscu. W środkowej i zachodniej części wyspy
rosną lasy, uprawia się tu warzywa i owoce
śródziemnomorskie, są gaje oliwne i winnice.
Północną i południową część wyspy stanowią
głównie pastwiska i tereny skaliste.
      Niezwykłych przeżyć doświadczyłam też w
drodze powrotnej z obozu. Wiedzy z różnych
dziedzin dostarczyło mi zwiedzanie Wiednia.
Centrum tego miasta jest przepiękne, dużo tu
pomników, pałaców, parków. Zabytki są zadbane,
mieszkańcy odnoszą się do nich z dużym
szacunkiem i niemal z przesadą dbają o
porządek.
W Wiedniu miałam okazję zobaczyć paradę
samochodów z różnych epok.
         Z ogromnym zainteresowaniem zwiedzałam
pałac Schonbrunn zwany „wiedeńskim
Wersalem”. Zgromadzono tam wiele pamiątek po
dynastii Habsburgów. W pałacu był do naszej
dyspozycji przewodnik audio (również w języku
polskim) – świetnie się z nim zwiedzało.
      Wakacyjny wyjazd na obóz dostarczył mi
wiedzy o zabytkach, ale też o obyczajach ludzi
żyjących w innych krajach, o ich zajęciach i
stosunku do przeszłości. 
                                                         Justyna IIA

Wakacje Chorwacja

To, co dobre, szybko się kończy... Tak można
podsumować tegoroczne wakacje. Kolejny
pracowity rok szkolny przed nami, kartkówki,
sprawdziany, lektury, stosy książek na biurkach...
Zapewne każdy z nas chciałby chociaż na
moment myślami wrócić do beztroskich i ciepłych
dni, do miejsc, które odwiedził, do ludzi, których
poznał. Dlatego też pierwsze dni w szkolnej
ławce, to czas bujania w obłokach i wracania
myślami do tamtych momentów. Zostaną one na
zawsze w naszej pamięci. To, co zobaczyliśmy,
nikt nigdy nam nie odbierze, a zrobione zdjęcia
najpiękniejsze momenty utrwalą jeszcze bardziej.
                                          Martyna IIIC
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Jak zawsze to co przyjemne  szybko się kończy,
tak samo jest z wakacjami. Spędziliśmy je w
rozmaity sposób. Jedni pracowali, inni natomiast
wyjechali w różne rejony Polski, a niektórzy nawet
poza nią. Ja natomiast spędziłam je w górach, w
pięknym, spokojnym miejscu, a dokładnie w
Sromowcach Niżnych. 
Znajdują się tam Trzy Korony. Blisko jest do
granicy z Słowacją. Sromowce Niżne to idealne
miejsce dla ludzi lubiących odpoczywać jak i dla
tych, którzy wolą aktywnie spędzać czas.
 W małym miasteczku panuje zawsze cisza i
przyjemna atmosfera. Na turystów czeka wiele
atrakcji takich jak spływy kajakowe, jazda
konna, wypożyczalnia rowerów ( którymi bez
problemu można dojechać do Morskiego Oka,
przy okazji podziwiając wiele przecudownych
krajobrazów). Niedaleko znajdują się dwa zamki
w Niedzicy i Czorsztynie, do których można
dojechać autobusem.
 W Sromowcach Niżnych miło spędziłam czas.
 Z tym miejsce wiąże się wiele miłych wspomnień
.Na pewno wrócę tam jeszcze nieraz. :)
       
                                         Weronika IIIC

Wakacje to czas na odpoczynek. Czas, który
należy spędzić ze znajomymi, rodziną.
Zapomnieć o obowiązkach związanych z rokiem
szkolnym. Dobrze się bawić, nie marnować
czasu. Dużo osób wakacje spędza przed
komputerem, telewizorem lub telefonem.
 Choć w tym roku pogoda nie rozpieszczała, to
jednak warto było wyjść z domu. Oderwać się od
szarej rzeczywistości i zrobić coś ,na co nie ma
czasu po lekcjach.
 Swoje wakacje spędziłam  w mieście, ale
zawsze jest tu  coś ciekawego do zrobienia.
Zwykłe wyjście do galerii handlowej lub spacer po
Piotrkowskiej ze znajomymi jest pewnego rodzaju
rozrywką. Gdy zbierze się większa grupa osób,
można wybrać się np. na jednodniową wycieczkę
rowerową, nad jezioro i urządzić grilla. Gdy
jedziemy  w góry lub nad morze, mamy  więcej
możliwości spędzania wolnego czasu. Możemy
spacerować podczas zachodu słońca, opalać się,
zwiedzać, chodzić po górach. Powinniśmy
wykorzystać wolny czas jak najlepiej, żeby
później mieć co wspominać i o czym opowiadać.
                                                       Justyna IIIC
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