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"Nigdy nie jest za późno na   
 naukę"             Ajschylos

Jesień

Jesień Jesień

Za co lubię jesień?

Wydawać by się mogło, że pytanie to zadaję ze zwyczajnej przekory. Przecież uwielbiam
słońce, nie znoszę pochmurnych, wietrznych i deszczowych dni oraz ubierania się na
cebulkę. Naprawdę jestem osobą ciepłolubną, a mimo to wręcz kocham jesień i nie tylko tę
złotą polską…
Oczywiście, najbardziej zachwycam się wyjątkowo kolorową, jesienną przyrodą.
Podziwiam, barwy, jakie przybierają liście, zanim opadną z drzew. Mają różne odcienie zieleni,
 ale są też na przykład cytrynowe lub purpurowe. Uwielbiam robić zdjęcia w plenerze, a z taką
scenerią zawsze wychodzą pięknie. Liście mienią się w słońcu różnymi barwami,
majestatycznie opadając i przykrywając ziemię. Tak miękko się po nich stąpa. Lubię słuchać,
jak szeleszczą pod stopami.
Zresztą wiele jesiennych dźwięków ma dla mnie magiczną moc. Uwielbiam wsłuchiwać się
w odgłosy szalejącej za oknem ulewy. 

Kiedy krople wody stukają o
szyby, a wiatr cicho wieje,
czuję się odprężona,
spokojna, zrelaksowana.
Jest mi wyjątkowo dobrze.
Na pewno do takiego
błogostanu przyczynia się
fakt, że jesienią więcej
przebywam w domu. Dni są
krótsze i tak mnie nie nosi
jak latem. Mam wreszcie
okazję, by pobyć ze sobą,
zatrzymać się w biegu,
zastanowić się nad swoim
życiem, o tym co było i co
będzie … 

Sięgam po zaległe lektury.
Częściej zmieniam coś w
wystroju mojego pokoju, aby
było ładniej i wygodniej.
Przypominam sobie
zaniedbanych wcześniej
bliskich czy znajomych. Z
rozwagą planuję, jak spędzę
czas wolny.
Jesień zatem sprzyja nie
tylko zaspokojeniu różnych
zmysłów, ale także pracy
nad naszym charakterem.
I jak tu nie kochać pory roku,
która tyle nam daje?
                 Justyna IIA
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Dzień Edukacji Narodowej, inaczej Dzień
Nauczyciela obchodziliśmy w naszej
szkole  13 października. Jest to jedyny
dzień, kiedy to my, uczniowie,
dziękujemy swoim nauczycielom za trud,
za pomoc, za przekazaną wiedzę. 
  Z tej okazji  licealiści wręczyli
nauczycielom kwiaty oraz kartki z
podziękowaniami. Pani Dyrektor
nagrodziła wielu nauczycieli za różne
osiągnięcia. Tego dnia odbyło się też
ślubowanie klas pierwszych. Po złożeniu
przysięgi przez uczniów nadszedł czas
na dawkę humoru, czyli tradycyjne w
naszej szkole- otrzęsiny. Zadania do
wykonania przygotowały klasy drugie.
Pierwszoklasiści musieli m.in. stworzyć
portret wychowawcy, wykazać się
wiedzą o szkole, rozpoznać głos
wybranych nauczycieli. Wszyscy bawili
się świetnie, a klasy 1a, 1b,i 1c toczyły
zaciętą walkę. Rywalizację wygrała klasa
I a, która w nagrodę otrzymała dzień
wolny od zajęć dydaktycznych –
uczniowie będą mogli razem z
wychowawcą zaplanować wspólne
wyjście. Gratulujemy również klasie I b
za zajęcie drugiego miejsca oraz klasie I
c, która uplasowała się na trzecim
miejscu. 
             Kamila IIA i Martyna IIIC
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SKĄD SIĘ BIORĄ NAŁOGOWI CZYTELNICY ?
( bibliofile, bibliomani - czy jak tam jeszcze
określa się tę subkulturę)

•Bardzo często jest to wpływ rodzinnego domu:
rodzice sami czytają i podsuwają książki swoim
nieletnim dzieciom!
 Uzależnienie w tak młodym wieku zazwyczaj jest
już nieodwracalne.
•Czasem na sięganie po książki ma wpływ grupa
rówieśnicza.
 Są takie środowiska, także młodzieżowe, w
których panuje swoista moda na czytanie.
Członkowie takich grup polecają sobie nawzajem
książki, wymieniają się nimi...
 Tutaj szansą na wyjście z uzależnienia jest
zmiana środowiska.
•Jest też spora grupa młodzieży, która traktuje
książki jako środki stymulujące (w nauce). W tej
grupie najczęściej po zakończeniu nauki
następuje samoistne odstawienie książek. Nie da
się jednak wykluczyć niebezpieczeństwa trwałego
uzależnienia. Zdarzały się takie przypadki.

PO CZYM POZNAĆ, ŻE KTOŚ ZAGLĄDA DO
KSIĄŻEK?

•Dużo mogą nam powiedzieć oczy:
 myślące, inteligentne spojrzenie (zwłaszcza jeśli
towarzyszy temu tzw.
 "język giętki") każe się domyślać, że nasz kolega
podczytuje.
•Jeśli dodatkowo zauważymy przy tym:
 podniesienie ocen z różnych przedmiotów,
wyraźne wzbogacenie słownictwa,
samodzielność, oryginalność wypowiedzi,
niebanalność wypowiadanych sądów - to nie
łudźmy się! To są już widome symptomy tego, że
nasz kolega nie tylko zagląda do książek, ale
wręcz regularnie po nie sięga! A stąd już tylko
krok do trwałego uzależnienia, marginalizacji
społecznej i innych opisanych wcześniej skutków.

  

  Klasy IIA i IA uczestniczyły w spotkaniu z sędzią
Sądu Rejonowego - Łódź Śródmieście. Oto
zdjęcia z tego spotkania.
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               Twój Vincent

  W październiku klasa II A i III C wybrały się do
kina na powstały w tym roku film biograficzny pt.
”Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli oraz
Hugh Welchmana.

  Produkcja miała na celu przedstawić życie
Vincenta Van Gogha, zwłaszcza jego ostatnie lata
i wyjaśnić wątpliwości dotyczące śmierci malarza.
Film był bardzo ciekawy, jego fabuła miała
charakter kryminalny. Jest to pierwszy film w
historii kina, który został w całości namalowany
farbami na płótnie - składa się z 65 tys. obrazów
malowanych przez 120 artystów. Sceny były
malowane w stylu, w jakim Van Gogh tworzył,
czyli postimpresjonistycznym.
 Podczas oglądania filmu wrażenie robiła dbałość
o detale i szczegóły. 

 
  Plusem filmu jest także budująca napięcie
fantastyczna muzyka. „Twój Vincent” naprawdę
wzbudził u wielu osób podziw, ponieważ widać,
jak wiele pracy zostało włożone w jego
stworzenie.
  Po zakończonej projekcji filmu, w sali kinowej,
odbyło się spotkanie z jedną z malarek
tworzących klatki do ekranizacji.
  Poznaliśmy sposób tworzenia filmu od kulis i
zweryfikowaliśmy fakty o Van Goghu
przedstawione w produkcji.
  Zarówno projekcja, jak i spotkanie z artystką
były bardzo ciekawe. Pójście do kina na "Twój
Vincent" stanowiło niewątpliwie wartościowe
przeżycie.

                               Klaudia II A Wiktoria III C

    
     Dlaczego Halloween w Polsce ?

 Halloween jest obchodzone 31 października,
dzień przed Wszystkimi Świętymi. Tak naprawdę
nie jesteśmy tego świadomi, ale ten nowy
zwyczaj nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.
Obchodzony był w Europie od setek lat.
Halloween łączy tradycje chrześcijańskie z
celtyckimi. Pochodzi od celtyckiego święta
Samhain obchodzonego między innymi na
terenach dzisiejszej Wielkiej Brytanii już
 2 tysięcy lat temu. Wierzono, że tego dnia umarli
odwiedzają świat żywych. Odprawiano ceremonie
powitalne dla dobrych dusz i odstraszające złe
duchy. U nas w Polsce to święto nie jest zbyt
lubiane przez kościół rzymskokatolicki. Halloween
jest utożsamiane z kultem szatana.  Pomimo
wszelkich kontrowersji coraz częściej ludzie w
Polsce obchodzą to święto. Z tej okazji dla
dorosłych organizowane są liczne imprezy
kulturalne w nocnych klubach, występy teatralne
oraz projekcje filmowe w kinach. Szkoły i
przedszkola organizują z tej okazji dodatkowe
atrakcje. W Halloween dzieci przychodzą do
szkoły przebrane za straszne postacie.
Chodzenie od domu do domu i zbieranie przez
dzieci cukierków zdarza się coraz częściej.
                                                 Weronika III C  

Vincent van GoghTwój Vincent dynia

                                    Refleksje po filmie "Twój Vincent"
                                                 Tradycja Halloween
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