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                                 WITAJ  SZKOŁO !

       Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021  na długo zapisze się w naszej pamięci.
 Jeszcze chyba nigdy nie oczekiwaliśmy go z takim utęsknieniem. Na szczęście po
każdej " burzy" wychodzi słońce.  1 września 2020 r. zaopatrzeni w maseczki, a nade
wszystko pozytywnie nastawieni - rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Rok szczególny
dla naszej szkoły: 25. Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie w br. szkolnym obchodzić
będzie bowiem swoje 25-e urodziny :) 
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Szkoloneza czas zacząć, już wszystko gotowe.
Dyrekcja gdzieś ukradkiem powtarza przemowę,
którą później wygłosi, tak niby wprost z głowy
my to znamy niejedne bywały przemowy.

Tymczasem przechadza się z uśmiechem na twarzy
tu zagada, tu nagły problemik rozważy.
Tu dzieci, tu rodzice, tu grono się zbiera
rzuciła tam spojrzenie a im dech zapiera.

Lecz wszyscy są poważni, przejęci, szum w głowie
wśród tych wszystkich najlepiej czują się uczniowie.
Tak więc wpadła ta szarża, sala uroczysta.
Rok szkolny zacząć trzeba, sprawa oczywista.

Nagle zapadła cisza taka, którą słychać.
Jakże oddać ten nastrój? Jakże go opisać?
Ten sztandar, hymn, przemowę, te pieśni, te wiersze i
chłopca przy pianinie i akordy pierwsze.

Ten czar, czar szkoloneza- ileż zdziałać może,
ileż strun w nas potrącić, zdławić gniew w pokorze.
Ten urok szkoloneza jak motylek wolny,
okazały w skromności jak mundurek szkolny.

Już ósma minęła i lekcji już czas
już jestem, już idę, już biegnę do was.
Tak to zwykle biegiem do klasy wpadają
lecz wszystkie kłopoty za drzwiami zostają.
Bo z tej strony w klasie, to inny już świat
tu nauczycielom nie przybywa lat.
Tu im nawet serce w innym rytmie puka
i gdzieś w głębi duszy takie myśli stuka.
Gdyby mi dano szkołę wspaniałą
nie zbyt ogromną i niezbyt małą
jasną, słoneczną, ciepłą i miłą
i wszystko piękne gdyby w niej było.
Klasy, pracownie, sale sportowe
w najlepszym guście i wszystko nowe.
I wszystko w kwiatach i wszystko kusi
niczym się grono martwić nie musi.
I gdyby grono wspaniałe było
i najwspanialej młodzież uczyło.
I młodzież była tam wyjątkowa
zawsze do nauki chętna, gotowa.
Zawsze taktowna, grzeczna i miła
same niezwykłe rzeczy robiła.
I w całej szkole tak wszystko było
jak się nikomu nigdy nie śniło;
to nie zamienię ja tej na inną.
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Nie wszyscy wiedzą, że mamy aż ośmiu polskich
noblistów. Taką nagrodę zdobywa się za wybitne
osiągnięcia literackie, naukowe lub zasługi dla
społeczeństwa i ludzkości.
 Pierwszą naszą laureatką jest Maria Skłodowska-
Curie. Jest ona jedyną polską noblistką, która
otrzymała dwie takie nagrody. To także jedyna kobieta
na świecie, która tego dokonała. Nagrody otrzymała w
dziedzinach fizyki, za badania nad zjawiskami
promieniotwórczymi w roku 1903 oraz w dziedzinie
chemii  za odkrycie polonu i radu w 1911.
Kolejny noblista to  Henryk Sienkiewicz – był on
polskim pisarzem, publicystą i działaczem
społecznym. Jego najpopularniejsze dzieła to:
„Latarnik”, „Quo vadis” i „Krzyżacy”. W roku 1905
dostał literacką nagrodę Nobla za całokształt
twórczości.
Laureatem tej prestiżowej nagrody jest również
Władysław Reymont. Był on powieściopisarzem .Jego
najbardziej rozpoznawalne dzieło to „Chłopi”, dzięki
któremu otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1924
roku.
Innym naszym noblistą jest poeta Czesław
Miłosz.Nagrodę otrzymał w 1980 roku za 

całokształt twórczości.
W 1983 roku pokojową nagrodę Nobla otrzymał Lech
Wałęsa – działacz związkowy, polityk. Taką samą
nagrodę otrzymał również Józef Rotbalt w 1995 roku.
Kolejną naszą noblistką jest Wisława Szymborska -
poetka i krytyk literacki. Otrzymała ona nagrodę Nobla
w dziedzinie literatury w 1996 roku.
Najbardziej znaną polską nobllstką jest Olga
Tokarczuk, która otrzymała  nagrodę Nobla w
dziedzinie literatury  za rok 2018  . Jest ona również
podwójną laureatką nagrody literackiej „Nike” za
powieści „Bieguni” i „Książki Jakubowe”. Pisarka
urodziła się 29 stycznia 1962 r. w Sulechowie. Już
jako nastolatka próbowała swoich sił w poezji. Potem
na dłuższy czas zniknęła, by powrócić z książką
„Podróż ludzi księgi”(1993). Powieść spodobała się
krytykom. Kolejno wydała  „E.E”(1995). Dużym
sukcesem okazała się jej trzecia powieść: „Prawiek i
inne czasy” z 1996 r. W 1998 roku pisarka wydała 
dzieło: „Dom dzienny i dom nocny”. Jednak dopiero
po wydaniu „Gry na wielu bębenkach” w 2001 roku
można było podziwiać talent pisarki. W 2004 r. Olga
Tokarczuk wydała dwie książki: „Anna w grobowcach
świata” i „Bieguni”. Kolejną powieścią był kryminał
pt."Prowadź swój pług przez kości umarłych”; na
którego podstawie nakręcono film „Pokot”. Pisarka
wydała jeszcze „Moment niedźwiedzia” i „Księgi
Jakubowe”(2014).
 
                              Oliwia Hajnrych , kl. VIII A

   POLSCY  NOBLIŚCI    
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         CO TO JEST     
         DZIURA             
         OZONOWA?

Dziura ozonowa to zjawisko
polegające na zmniejszaniu
się ilości ozonu w ozonosferze
(część stratosfery o podwyższonej
ilości ozonu). Jest niebezpieczna,
ponieważ ozon jest odpowiedzialny
za pochłanianie promieniowania
UV docierającego do Ziemi
ze Słońca. Promieniowanie to jest
szkodliwe dla organizmów żywych.
Wyraźny spadek zawartości ozonu
obserwuje się od lat 80-tych.
Ma on miejsce przede wszystkim
nad obszarem Antarktydy, wokół
bieguna południowego.
Zlokalizowana tam dziura ozonowa
stanowi jeden z największych
problemów współczesnego świata
od ponad trzydziestu lat. 

W 1985 roku ludzkość zorientowała się, że fluor i
chlor, po przedostaniu się do wyższych warstw
atmosfery wyrządzają szkody otaczającej naszą
planetę powłoce.Substancje te wykorzystywane były
od dziesięcioleci m.in w medycynie, układach
klimatyzacji, przy produkcji lakierów, wyrobów
kosmetycznych i wszelkiej maści aerozoli. Trzy lata po
tym odkryciu, w życie weszła Konwencja Wiedeńska
w sprawie ochrony warstwy ozonowej, ograniczająca
wykorzystywanie, a co za tym idzie również emisję
fluoropochodnych metanu i etanu.

                  PRZYCZYNY I SKUTKI
Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest
niszczenie ozonu w atmosferze przez freony. Są to
związki chemiczne, które w wyniku promieniowania
ultrafioletowego rozkładają się na węgiel, fluor i chlor.
Chlor wchodzi następnie w reakcję z ozonem
prowadząc do tworzenia się tlenków i zwykłego tlenu.
Tlenki chloru łączą się z kolei w dwutlenki chloru
i uwalniają pojedyncze atomy chloru, które rozbijają
cząsteczki ozonu. Owe reakcje zachodzą, aż do
zupełnego wyczerpania się cząstek ozonu albo
do usunięcia chloru w wyniku innych reakcji
chemicznych. 

 Szacuje się, iż rocznie zawartość ozonu spada od ok.
0,2% nad równikiem do ok. 0,4 - 0,8 w szerokościach
umiarkowanych. Jednak najszybciej ilość ozonu
maleje nad biegunem południowym. Od czasu
odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia
nad Antarktydą powiększyła się o 15%.W atmosferze
wieją wiatry, które roznoszą zanieczyszczone gazami,
w tym freonami, powietrze po całej kuli ziemskiej,
także nad obszary Antarktydy, mimo iż znajduje
się ona najdalej od terenów będących źródłem emisji
(USA, Europa). Kiedy na biegunie południowym
zapada noc polarna formuje się nad nim bardzo
stabilny i regularny wir, który trwa pół roku. Wówczas
obszary te są całkowicie pozbawione dopływu
zawierającego wysokie stężenie ozonu powietrza
okołorównikowego. Stąd nad Antarktydą reakcje
niszczenia ozonu zachodzą intensywniej niż jego
tworzenia. Na biegunie północnym w okresie trwania
nocy polarnej również obserwuje się zjawisko dziury
ozonowej, nie jest ono jednak tak duże jak na
biegunie południowym. 
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Dzieje się tak, ponieważ na półkuli północnej masy
powietrza równikowego łatwiej docierają na obszary
biegunowe, co jest spowodowane ich mniejszą
izolacją niż kontynentu Antarktycznego.Zmniejszenie
się ilości ozonu w atmosferze może mieć poważne
konsekwencje dla życia na Ziemi. Jest
on odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania
ultrafioletowego docierającego do naszego globu
ze Słońca. Promieniowanie to jest bardzo szkodliwe
dla wszelkich organizmów żywych. Prowadzi
do uszkodzeń komórek, poprzez oparzenia skóry.
Może powodować zmiany w ich materiale
genetycznym i wywoływać tym samym choroby
nowotworowe (m. in. czerniak). Nadmiar
promieniowania UV przyczynia się także do osłabienia
odporności organizmów, a w konsekwencji
zwiększenia ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi
i pasożytniczymi. Przyspiesza także procesy starzenia
się skóry. Jest również niebezpieczny dla oczu - może
być przyczyną m. in. zaćmy.Wzrost promieniowania
UV niekorzystnie wpływa także na rośliny. 

Może prowadzić do uszkodzeń wielu gatunków roślin
żywieniowych, co z kolei może wpłynąć
na zmniejszenie produkcji i pogorszenie jakości
żywności.Zanik ozonu w atmosferze prowadzi także
do zmian klimatycznych na Ziemi.

       NASA PODAJE NOWE INFORMACJE
Jak dotąd poprawa sytuacji na lepsze nie była pewna
ani w pełni potwierdzona (w 2006 roku zarejestrowano
największe w historii braki ozonu nad Antarktydą).
Teraz jednak naukowcy z NASA zinterpretowali wyniki
wieloletnich obserwacji satelity Aura, która za pomocą
mikrofalowego sonaru (MLS) prowadziła badania
dziury ozonowej od 2004 roku. Najlepsze wyniki
przyniosły badania z okresu lipiec – wrzesień. Do
obszaru Antarktyki dociera wtedy najmniej światła
słonecznego, które dodatkowo wzmaga efekt
powiększania dziury ozonowej. Pod jego
nieobecność, jedyną przyczyną wyniszczania ozonu
może być tylko obecność chloru. Wedle ustaleń MLS,
ilość tej substancji spada o około 0.8% rocznie, dzięki
czemu ilość ozonu jest coraz większa. Autorka
projektu badawczego, Susan Strahan Goddard z
Space Flight Center w stanie Maryland tak
skomentowała wyniki badań 

. .
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„Widać wyraźnie, że ilość chloru w dziurze ozonowej
jest coraz mniejsza. Dzięki temu, wyczerpywanie się
ozonu jest coraz mniejsze”. Naukowcy przyznają
jednak, że nie mogą jeszcze jednoznacznie ogłosić
faktu zmniejszania się dziury ozonowej. Spadek w
utracie ozonu pomiędzy latami 2005 – 2016 miał
wynieść około 20% i wedle zapewnień, jest on niemal
zgodny z rezultatami badań. Skutki wykorzystywania
chloru będą jednak widoczne jeszcze przez
przynajmniej 40, a może nawet 60 lat, kiedy to
warstwa ozonowa powinna się całkowicie
zregenerować.

     DZIURA OZONOWA MA TEZ ZALETY
Dziura ozonowa jest jednym z największych
przykładów niszczącego wpływu działalności ludzkiej
na środowisko. Jak się jednak niedawno okazało, ma
ona jednak swoje zalety – do niedawna była ona
czynnikiem, który hamował globalne ocieplenie.
Według naukowców z Leeds University oraz z
szeregu finlandzkich instytutów naukowych, działanie
to zostało teraz znacznie osłabione. Do tej pory
uważano, że łatanie największej dziury ozonowej w
naszej atmosferze, znajdującej się nad Antarktyką,
będzie trwało niezmiernie długo. 

Jednak odbudowa warstwy ozonu przebiega o wiele
szybciej, niż podejrzewano. Czy są jednak powody do
radości? Naukowcy twierdzą, że nie. Według nich
dość silny wiatr, wiejący pod dziurą ozonową, unosił w
powietrze wodę oceaniczną, obfitującą w sól.  Ten
naturalny aerozol z soli morskiej pozwolił na
ukształtowanie chmur, które odbijały promienie
słoneczne z powrotem w kosmos. W ciągu ostatnich
20 lat dziura ozonowa nad Antarktyką wytworzyła tyle
chmur, że praktycznie zlikwidowała działanie
globalnego ocieplenia na półkuli południowej –
przynajmniej w okresie letnim. Ostatnio jednak dziura
ozonowa coraz bardziej się regeneruje. Jeśli dojdzie
do tego, że wiatry przestaną wiać, wzrost emisji
dwutlenku węgla może przyspieszyć ocieplenie na
półkuli północnej, co będzie miało znaczny wpływ na
klimat planety. A więc w kolejnych modelach
klimatycznych należy wziąć pod uwagę również ten
nieoczekiwany czynnik. Prognoza taka powstała po
wprowadzeniu danych meteorologicznych z ostatnich
20 lat do modelu komputerowego globalnego
rozmieszczenia aerozoli.

                              Oliwia Hajnrych, kl. VIII A
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Do przeczytania „ Małego Księcia” , którego autorem
jest Antoine de Saint - Exupéry,  zachęciła mnie
 przede wszystkim mała ilość tekstu oraz  dosyć spora
dawka  rysunków . Sięgając po książkę  nie zdawałam
sobie jednak sprawy , że  lektura tak bardzo
przypadnie mi do gustu i otworzy oczy na wiele
spraw. 
     Książka zaczyna się dość abstrakcyjnie. Narrator
opowiada o swoich dziecięcych rysunkach i od
samego początku nie wiemy czego się
spodziewać, ani jaki wpływ mogą one mieć na dalszą
fabułę. Następnie przenosi nas na pustynię, na której
rozbił się jego samolot. Tam też niespodziewanie
spotyka "Małego Księcia". Chłopiec przedstawia się
jako mieszkaniec asteroidy B-612 i prosi go o
narysowanie baranka. Od tamtego momentu , nasz
bohater spędza z chłopcem mnóstwo czasu na
pustyni i rozmawia z nim na różne, jak mogłoby się na
początku wydawać, błahe tematy. Wiele czytelników
myśląc logicznie, mogłoby stwierdzić , że mężczyzna
ma ,wywołane brakiem wody , halucynacje i tylko
dzięki nim widzi chłopca. Jednak dalsze przygody
Małego Księcia  są tak ciekawe i pełne prostych, a
jednocześnie cennych, metaforycznych nauk, że my
sami zaczynamy się zachwycać jego postacią i
zapominamy o tym logicznym i „prostoliniowym”
myśleniu. Książka sprawia, że  „spoglądamy”  na
świat oczami dziecka. 

Przypominamy sobie dziecięce czasy, tak jak sam
narrator na początku książki. Zaczynamy doceniać
małe rzeczy i cieszyć się z tego co mamy.
Opowiadanie pokazuje nam, że dobrze jest
wykorzystać resztki naszego beztroskiego
dzieciństwa i nie żyć problemami, które nie powinny
nas zadręczać. Poczekać jeszcze z dorosłością, żyć
marzeniami i korzystać z wyobraźni. 
   Książka zdecydowanie mnie zachwyciła. Doszłam
ostatecznie do wniosku, ze utwór , pod pozorna fabułą
kryje również inne , liczne znaczenia. Światy :
dorosłych i dzieci rządzą się różnymi prawami.
Dlatego warto pamiętać o tym , że każdy z nas był
kiedyś dzieckiem , i zachować w sobie odrobinę
dziecięcości. Autor uświadomił mi również iż w życiu
człowieka bardzo ważne są: miłość i przyjaźń. Do
miłości trzeba jednak dojrzeć. Trzeba się nauczyć
kochać naprawdę.
Wśród  „złotych myśli” , które odnalazłam w „ Małym
Księciu”, najbardziej przemówiła do mnie :” Decyzja
oswojenia niesie w sobie ryzyko łez”.
Powiastkę filozoficzną Antoine de Saint - Exupéry`ego
polecam każdemu, zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

                             Kalina Knop (klasa 8a)

            „ Mały Książę”  
  Antoine de Saint - Exupéry
                                 
                             RECENZJA

     
          " Mały Książę” skarbnicą " złotych myśli " :

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

Wśród ludzi jest się także samotnym.

Dla całego świata możesz być nikim, 
dla kogoś możesz być całym światem.

Jeśli kochasz kwiat, który znajduje się 
na jednej z gwiazd, jakże przyjemnie jest
popatrzeć w niebo.

Idąc prosto przed siebie nie można zajść
daleko…

Tylko oswajając możemy kogoś poznać.

Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
dobrze widzi się tylko sercem".

Mowa jest źródłem nieporozumień.
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Jak co roku w  naszej szkole,  dnia 30 września odbył
się dzień chłopaka. Dla bezpieczeństwa wszystkich
uczniów a także w związku z przestrzeganiem
wszelkich zasad bezpieczeństwa,  w tym roku żadna
klasa nie zorganizowała wyjścia na pizzę czy też do 
kina. W niektórych klasach uczennice uznały, że
powstrzymają się od wręczania skromnych
prezentów. Jednak w ramach rekompensaty rozdane
zostały słodkie upominki, które Pani Dyrektor  Barbara
Kosno osobiście wręczyła naszym jubilatom.  Mimo
sytuacji związanej z przebiegiem ich święta, które
odbyło się na innych zasadach niż zwykle, wszyscy
chłopcy byli szczęśliwi oraz pod wielkim wrażeniem,
że pomimo epidemii i związanymi z nią obostrzeniami,
 udało się choć trochę uczcić ich święto . BRAWO
DZIEWCZYNY !!!
                                         Julia Barska, kl.VIII A

     DZIEŃ CHŁOPAKA
                      W NASZEJ SZKOLE
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