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Głośne "Ho! Ho! Ho!"

Konkurs mikołajkowy
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Nosił Rudolf razy kilka ... Mikołaja
W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował
w szkole konkurs na najlepsze przebranie św.
Mikołaja.
W środę 8 grudnia (w tym dniu w szkole obecni
są uczniowie ze wszystkich klas) zaroiło się na
korytarzu od czerwonych czapeczek –
tradycyjnych i bardziej nowoczesnych
z wmontowanymi światełkami i grającymi
pozytywkami. Finał konkursu odbył się na długiej
przerwie. Przystąpiło do niego kilkoro uczniów. W
wyniku głosowania wyłoniono zwycięzców główną nagrodę zdobyła nierozłączna para:
renifer Rudolf (Mateusz) i św. Mikołaj (Kordian) –
obaj z klasy 2 tfts.
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6 grudnia obchodzimy wspomnienie świętego
Mikołaja.
Kult św. Mikołaja podtrzymywany jest w Kościele
katolickim, prawosławnym i w Kościołach wsch.
Historie o św. Mikołaju sięgają III wieku. Według
tradycji pochodził on z zamożnej rodziny greckiej
i został biskupem Myry w Anatolii (miasta Demre
w dzisiejsze Turcji). Wiadomo, że zmarł 6 XII
między 345 a 352 rokiem. Dzięki swojej hojności i
dobroczynności zasłynął wśród wiernych i już
w 550 roku został kanonizowany. Od XIII wieku w
niektórych krajach popularny stał się zwyczaj
obdarowywania się prezentami w dniu
wspomnienia świętego.
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W obecnych czasach święty Mikołaj kojarzy się
ze starszym, brodatym mężczyzną z dużym
brzuchem ubranym w czerwony strój. To jednak
obraz jaki został wykreowany przez
amerykańskiego rysownika Thomasa Nasta.
Stworzona przez niego ilustracja pokazywała
Mikołaja rozdającego prezenty żołnierzom
biorącym udział w wojnie secesyjnej.
W podobnej wersji Mikołaja wyobrażał sobie
ilustrator Huddon Sundblom, który do reklamy
Coca-Coli stworzył rysunek świętego. Ten
wizerunek stał się popularny na całym świecie.
Św. Mikołaj ma konkurencję. Są to w różnych
regionach świata: Dziadek Mróz, Gwiazdor,
Czarny Piotruś, Aniołek, Befana, Gwiazdka.
.
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Wspieramy akcję: "Wigilia dla samotnych"
Dzięki inicjatywie Filipa z klasy 2 tg nasi
uczniowie przygotowali pierogi dla
podopiecznych Stowarzyszenia "Pałacyk", które
zaprasza osoby samotne na wieczerzę wigilijną.
Filip zorganizował zbiórkę pieniędzy na składniki
potrzebne do przyrządzenia pierogów, które
ulepili uczniowie z klas gastronomicznych. Udało
się przygotować aż 463 sztuki pierożków
z nadzieniem! Z zebranych w szkole pieniędzy
(450 zł) kupione zostały produkty spożywcze.
Część kwoty wpłacono na konto Stowarzyszenia
"Pałacyk".
Wigilia to dzień, w którym nikt nie powinien być
sam. Wszyscy, którzy nie mogą jej spędzić w
gronie najbliższych, mogą skorzystać z
zaproszenia stowarzyszenia Pałacyk i przyjść na
piotrkowską wigilię dla samotnych. Na tego typu
spotkaniach można poznać innych, zaprzyjaźnić
się i być może - wypełnić pustkę obecnością
innej osoby.
Zorganizowanie wigilii nie byłoby możliwe bez
zaangażowania wolontariuszy - cieszymy się, że
mogliśmy pomóc!
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Mirosław Świech
prezes stowarzyszenia "Pałacyk":
Piękne dzięki za Waszą pomoc w tym
wspólnym projekcie. Niech ta wigilia przynajmniej
u niektórych wywołała uśmiech na twarzy, da,
radość i pomoże zapomnieć
o samotności. Chcemy zaprosić każdą osobę,
która z powodu sytuacji życiowej, materialnej,
rodzinnej, nie może pozwolić sobie na spędzenie
Wigilii w gronie najbliższych do spędzenia jej
razem z nami ❤
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„Lem 2021. Widziałem przyszłość”
16 grudnia rozstrzygnięty został szkolny
konkurs na prezentację multimedialną "Planeta
Lem". Wzięli w nim udział uczniów, którzy
przygotowali slajdy z informacjami na temat życia
i twórczości Stanisława Lema. Główną nagrodę książkę "Dzienniki gwiazdowe" - otrzymała
Martyna z klasy 3 tf. Jej prezentacja wyróżniała
się pod względem merytorycznym, poza tym
zawierała elementy animacji. Drugie i trzecie
miejsce zajęli uczniowie z klasy 2 ek (Dominika i
Kuba otrzymali drobne nagrody rzeczowe).
Celem szkolnego konkursu było przybliżenie
uczniom twórczości Stanisława Lema. Jego
książki science fiction nadal cieszą się dużą
popularnością wśród czytelników i wciąż
poruszają ponadczasowe problemy.
Organizatorzy konkursu - p. E. Świderska
i p. M. Rol - dziękują wszystkim uczniom, którzy
do niego przystąpili.
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We wrześniu 2021 roku minęła setna rocznica urodzin Stanisława Lema,
jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science fiction, którego
twórczość wpisuje się do kanonu literatury światowej.
Sejm RP zdecydował o upamiętnieniu tego wydarzenia i ustanowił rok 2021
Rokiem Lema.
Książki Lema inspirowały i wciąż inspirują artystów, pisarzy, twórców
filmowych i teatralnych. Adaptacje jego dzieł należą do najsłynniejszych
filmów światowego kina, a motywy twórczości Lema pojawiają się
w różnych przykładach kultury masowej. Jego publikacje naukowe i
publicystyczne z zakresu filozofii nauki, estetyki i krytyki literackiej są
wysoko cenione.
Twórczość Stanisława Lema kojarzy się głównie z fantastyką, ale warto
pamiętać, że pisarz ten był także filozofem, futurologiem, publicystą,
eseistą i krytykiem literackim. Jego książki poruszają tematy takie jak
natura ludzka, zwłaszcza w świetle rozwoju nauki i techniki, możliwość
porozumienia się istot inteligentnych, czy miejsce człowieka we
wszechświecie. Lem łączył refleksje filozoficzno-naukowe z wciągającą
fabułą, stając się najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem: jego książki
zostały przetłumaczone na ponad 40 języków i wydane w ponad 30
milionach egzemplarzy.
Jego debiutancką książką była powieść "Astronauci", wydana w 1951 roku.
Za swoje najważniejsze dzieło Stanisław Lem uważał "Cyberiadę" (1965), a
najbardziej znaną w Polsce i na świecie powieścią jest "Solaris" (1961).
Dzięki wielkiemu sukcesowi tej książki, po filmowej adaptacji Andrieja
Tarkowskiego, Lem został uznany na arenie międzynarodowej za mistrza
literatury spekulatywnej.
Pisarz był wizjonerem, bowiem drugiej połowie XX wieku w jego książkach
pojawiły się koncepcje bardzo zbliżone do ebooków, audiobooków,
tabletów, gry „Sims”, druku 3D, wirtualnej rzeczywistości czy
nanotechnologii.
Lem posiadał rozległą wiedzę z zakresu astronomii, a na jego cześć
planetoidę 3836 nazwano jego nazwiskiem.
(żródło: https://www.gov.pl/web/chile/2021--rok-lema)
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Mordeczko, wsiadaj do śpiulkolotu!
Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2021.
Jak informuje Wydawnictwo Naukowe PWN,
które jest organizatorem plebiscytu, najwięcej
głosów otrzymał "śpiulkolot".To słowo
nawiązuje do popularnych internetowych memów
i oznacza miejsce do spania.
Drugie miejsce zajęło słowo "naura" - skrót od
"na razie".
Podium zamyka "twoja stara". Jak tłumaczy
PWN, to sformułowanie funkcjonuje "jako
dezaprobująca odpowiedź na pytanie: "kto?" lub
na dowolną inną wypowiedź".
Przyznano także Nagrodę Jury. Kapituła
wskazała ich zdaniem najciekawsze językowo
słowa. W tym roku nagroda główna przypadła
słowu "mrozi", a wyróżnienie otrzymało:
"odciszyć (się)" - nawiązujące do lekcji
zdalnych i ponownego włączania mikrofonu po
jego wyciszeniu.

Świąteczny konkurs
kulinarny
14 grudnia odbył się konkurs na potrawę
wigilijną i bożonarodzeniową. Zgłosiły się do
niego 3 ekipy. Po odprawieniu przez nie
tajemnych, kuchennych rytuałów wyczarowane
zostały nieziemskie potrawy. Magia Świąt
działa! Oto wyniki:
I miejsce - N. Spadło, J. Świstak kl. 2 tg
Deska smaków wigilijnych
II miejsce - F. Mikołajczyk, W. Wieloch kl. 2 tg
Łosoś Wellington i pierogi ze szpinakiem i
łososiem
III miejsce - P. Zapart, K. Bożek kl. 1 k
Świąteczne pierniczki
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