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MIĘDZY NAMI
Pomoc dla jeży

Wiktoria Szydłowska

W naszej szkole w październiku odbyła się zbiórka rzeczowa
dla jeży. Śląska Fundacja Życie Dla Jeży ze Stanowic zbierała
m.in. kocyki polarowe, jedzenie oraz małe termofory. W taki
sposób II LO chciało pomóc w opiece nad około setką
małych ssaków. Celem było wsparcie jeży na czas zimy,
kiedy to zapadają w hibernację. Uczniowie wraz z
bibliotekarką uzbierali mnóstwo darów dla naszych małych
przyjaciół. Paczkę z rzeczami wysłali do fundacji. Już 30.
Października na Facebook’u fundacji można było zobaczyć
podziękowania za zbiórki z dedykacją dla naszej szkoły.

Wieczorek poetycki

15 listopada w naszej szkole odbył się wieczorek poetycki.
Kończy się rok, którym patronowali wielcy poeci. Z tej okazji
uczniowie przygotowali recytację wybranych wierszy
Tadeusza Różewicza i Cypriana Kamila Norwida.
Akompaniament Emilii z klasy 3a wprowadził zebranych w
liryczny nastrój, a przedwieczorna sceneria dodała uroku
deklamowanym tekstom. Wieczorek był uhonorowaniem
ponadczasowych wartości przekazywanych w poezji
Norwida i Różewicza. Ich życie i twórczość można było
poznać dzięki wystawkom szkolnym, które ukazywały się
pod hasłem „Patroni Roku 2021”.

Wylosuj Anioła

Emilia Swoboda, Dominika Spyra

W listopadzie w naszej szkole odbyła się akcja pisania kartek
dla dzieci ,,Wylosuj Anioła”, która została zainicjowana przez
członków fundacji ,,Gdy liczy się czas”. Miała ona na celu
wywołanie uśmiechu na twarzach małych pacjentów z
oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Każdy z nas
miał okazję zostać Aniołem Stróżem. Wystarczyło wykonać
oryginalną kartkę ze słowami wsparcia dla dzieci. W dniu finału
wolontariuszki z klasy 3a4 zbierały kartki, a w zamian można
było poczęstować się domowymi wypiekami. Nasze kartki
dotrą do oddziału fundacji, która przekaże je małym
pacjentom z lubelskiego szpitala.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali kartki i stali się
aniołami!

Dzień Bajek

5.11.2021 w naszej szkole odbył się Dzień Postaci z Bajek. Uczniowie mieli okazję
przebrać się za ulubieńców z dzieciństwa. Pojawiły się osoby przebrane za bohaterów z
baśni, bajek, postacie z produkcji Disneya oraz innych utworów fantastycznych. W
klasach przygotowano również quizy na temat różnych bajkowych produkcji, w których
uczniowie chętnie wzięli udział. Podczas tego dnia na sali gimnastycznej odbył się
konkurs na najlepsze przebranie, w którym przewidziane były nagrody rzeczowe.
Każda z osób prezentowała swój strój przed jury, które miało wyłonić najlepsze
przebranie. Grono sędziowskie podjęło jednak decyzje o niewyłanianiu jednego
zwycięzcy, gdyż uznało, że wszystkie stroje były ciekawe i oryginalne, przez co nie
można było wyłonić jednej najlepiej przebranej osoby. Pani dyrektor ogłosiła, że sprawa
zwycięzcy konkursu zostanie rozstrzygnięta w przyszłości. Podczas tego dnia wszyscy
bardzo dobrze się bawili. Wcielanie się w postacie z bajek sprawiło wszystkim dużo
przyjemności i dało możliwość powrócenia do dziecięcych lat.

Gra terenowa

15 listopada odbyła się u nas gra terenowa z okazji Dnia Niepodległości. Motywem
przewodnim wydarzenia były powstania śląskie. Historycy, Marek Maculak i Michał
Piwoński, wraz z klasami 3c4 i 3a przygotowali 10 stanowisk, na których drużyny z
poszczególnych klas rozwiązywały przeróżne zadania. Uczniowie mogli się wykazać
wiedzą o historii i kulturze Śląska. Gracze mieli możliwość zdobycia przewagi, jeśli cała
drużyna była przebrana w stroje z okresu powstań.
Zwycięską klasą okazała się 3a4, która ukończyła wszystkie zadania w najkrótszym
czasie. Niedługo po nich zadania ukończyły klasy 3d4 i 3d. Gratulujemy klasom na
podium!

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?
23 listopada klasy 3a4 i 2a odwiedziły Kraków. Podczas wycieczki
uczniowie zwiedzili Kraków oraz udali się na spektakl pt. ,,Dziady"
na podstawie dramatu Adama Mickiewicza.
"We wtorek byłyśmy na premierze spektaklu reżyserii Mai Kleczewskiej.
Scenariusz był oparty na II i III części "Dziadów".
Ważną funkcję w przedstawieniu pełniła gra świateł oraz muzyka. Wraz
z głośnością muzyki, wzrastało napięcie i wzniosłość scen. Podczas
Wielkiej Improwizacji, światło padające na głównego bohatera
przypominało promienie słoneczne wpadające do celi więziennej.
Zastosowane efekty specjalne oraz stroje świetnie oddały klimat
sytuacji. Gra aktorska była na bardzo wysokim poziomie, co pozwalało
lepiej wczuć się w przeżycia bohaterów.
Spektakl nawiązał do problemów i wad polskiego społeczeństwa
poprzez wyolbrzymienie określonych cech i postaw postaci. Występ nie
był lekki i łatwy w odbiorze. Wymagał zaangażowania widza oraz
znajomości dzieła Mickiewicza, bez której nie można było w pełni
cieszyć się przedstawieniem. Pokaz pozostawił miejsce na własne
przemyślenia i dyskusję, dzięki czemu każda opinia wnosi coś nowego
do interpretacji dzieła. Nam ten zabieg bardzo się spodobał i od razu
po wyjściu z teatru podzieliłyśmy się ze sobą wrażeniami. Naszymi
ulubionymi scenami była scena Wielkiej Improwizacji oraz scena
więzienna, gdzie wykonywane pieśni wprawiły nas w zachwyt.
Przedstawienie jednak, przez swój wydźwięk, zebrało wokół siebie
wiele kontrowersji i istnieje możliwość, że zostanie zdjęte ze sceny.
Bardzo ubolewamy nad tym faktem, ponieważ spektakl poruszył nas i
zmusił do refleksji na temat dzisiejszego świata."

Redaktorki

SPORTOWE CO NIE CO

Marta Starzak, Weronika Zapiór

Lekkoatletyka

Mamy to! Pierwsze zawody lekkoatletyczne w
tym roku szkolnym -rejonowe oraz powiatowe
biegi sztafetowe. Zarówno chłopcy jak i
dziewczęta zajęli 1 miejsce. Obie drużyny
awansowały do zawodów wojewódzkich.
Jesteśmy najlepsi!

Szachy

Dobra passa trwa! Awans do zawodów rejonowych
wywalczyła nasza drużyna w szachy. Gratulujemy 2
miejsca w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży!
Ciekawostka: Czy wiesz, że najdłuższa gra w szachy
może zająć nawet 5949 ruchów, podczas jednego
meczu?

Tenis stołowy

Zwycięstwo dziewcząt w powiatowych i rejonowych
zawodach w tenisie stołowym oraz awans do
półfinałów zawodów wojewódzkich, wśród chłopców
poziom bardzo wyrównany, dziękujemy za walkę !
Ciekawostka : Silnie uderzona piłeczka pingpongowa
może osiągnąć szybkość do 170 km/h.

Bieg niepodległościowy

Jubileuszowa X edycja biegu już za Nami! Odbył się
11.11.2021r. z okazji dnia Niepodległości , w którym nasi
uczniowie pokonali symboliczne 11km. Nasza szkoła
organizuje ten bieg od 2012 roku! Jest on sposobem
upamiętnienia wydarzeń z roku 1918.
Pogoda dopisała :) biegliśmy tempem 5,16 na km!
Ciekawostka : Ile kilometrów liczy najdłuższy bieg świata?
Maraton liczący dokładnie 42 195 metra nie jest najdłuższym
biegowym dystansem. Do najdłuższych należy Spartathlon,
który liczy dokładnie 246 km. Rekordzista przebiegł ten dystans
w czasie 20 godzin oraz 20 minut.

Czy wiesz, że...

Emilia Kawalec, Oliwia Chmurczyk

1.Lato na Uranie trwa 42 lata
2.Tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem
3.Osoby z niebieskimi oczami są statystycznie bardziej
inteligentne
4.Europa jest jedynym kontynentem, który nie zaczyna się
na literę ”A”
5.J.K Rowling straciła status miliarderki, ponieważ
przekazała tak dużo pieniędzy na cele charytatywne(ponad
160 milionów dolarów)
6.Ptaki często budują swoje gniazda z niedopałek
papierosów.
7.Pies nie odczuwa wyrzutów sumienia.
8.W Meksyku jest plaża, która znajduje się w jaskini.

Horoskop

Skorpion
Bądź bardzo pozytywny, niech drobne błędy ludzi wokół ciebie
cię nie zatrzymują. Nabierz trochę pewności siebie! W tym
miesiącu masz dużą szansę na dobre oceny! Uważaj na
niepowodzenia i nauczycieli matematyki na swojej drodze!
Zrób coś szalonego! Unikaj ciemnych ubrań, w tym miesiącu
nie będzie ci w nich do twarzy. Otaczaj się ludźmi o jasnym
kolorze oczu, ponieważ przyniosą ci oni szczęście.
przychylne znaki: baran, lew
szczęśliwa liczba: 7
kolor: brązowy

Michał Matczak znany nam jako „Mata”...
1 października wypuścił płytę „Młody Matczak". W ciągu
doby od premiery albumu autor pobił rekordy platformy
Spotify. Piosenki z płyty zanotowały dokładnie 5522059
odtworzeń przez 24 godziny! 21-letni artysta ma również
na swoim koncie inny rekord artysty — prawie 6 tys.
streamów w ciągu doby. Warto wspomnieć, że Mata jako
pierwszy polskojęzyczny twórca w historii trafił na listę
„Global 200” magazynu „Billboard”, a wcześniej (we
wrześniu) jako pierwszy żyjący muzyk z Polski przebił
barierę 2 mln słuchaczy na Spotify. Widzieliście, że
Michał wykupił billboard na Manhattanie? Jego odbicie
wisi na Time Square w Nowym Yorku. Spełnił tym
samum wers: "[...] za rok wykupię billboard na
Manhattanie” znajdujący się w utworze „Patoreakcja".
Dodatkowo Mata i McDonald's właśnie zakończyli
kampanię „Mata przejmuje Maka". Przez ostatni miesiąc
mogliśmy kupić w znanej sieci restauracji zestaw
zaprojektowany przez twórcę. A ty, próbowałeś/aś
zestaw Maty? Smakował ci?

Dominika Boguń

Sherlock Holmes

Barbara Kurpas

Każdy zna tego genialnego detektywa i jego pomocnika –mowa oczywiście
o Sherlocku Holmesie i doktorze Watsonie. Pewnie sporo osób oglądało
wersję filmową, jednak warto poznać też wersję książkową, która może
zaskoczyć.
Cykl o Sherlocku Holmesie Arthura Conana Doyle’a to klasyka literatury. Pierwsza
książka tej serii została wydana ponad sto lat temu, a nadal powstają ciekawe
filmy z tymi bohaterami.
Autor znużony tworzeniem kolejnych części uśmiercił bohatera w 1893 roku w
opowiadaniu ,,Ostatnia Zagadka”. Holmes zginął, a to spowodowało pierwszy
przypadek fandomu (czytelnicy nosili czarne opaski na znak żałoby). Protesty
spowodowały, że Conan Doyle kontynuował serię.
Postać Sherlocka Holmesa była grana przez 70 aktorów w ponad 250 adaptacjach! Do
słynnego detektywa należy rekord Guinnessa jako najczęściej adaptowanej postaci
fikcyjnej.
Najbardziej znane części to: „Studium w szkarłacie” (1887),
„Pies Baskerville’ów” (1902), „Powrót Sherlocka Holmesa” (1905).
W 2010 roku stacja BBC wyemitowała pierwszy sezon serialu o Sherlocku Holmesie.
Lekarz wojskowy John Watson po powrocie z wojny poznaje genialnego detektywa i
zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek. Istotne jest przeniesienie akcji do
XXI wiecznej Anglii. Reżyser nadał opowiadaniom Arthura Conan Foyle’a drugie życie
dzięki temu, że akcja rozgrywa się we współczesnych realiach. Serial ma znakomite
recenzje. Na szczególną uwagę zasługuje para głównych aktorów Benedict
Cumberbatch jako Sherlock oraz Martin Freeman jako dr Watson.
A to jedna z opinii: "Sherlock potrafi odróżnić programistę komputerowego po
krawacie, a pilota samolotów po jego kciuku. Ma niezwykły, jedyny na świecie
analityczny umysł, który pozwala mu bezbłędnie rozwiązywać najtrudniejsze
zagadki kryminalne. Kiedy w jego życiu pojawia się John Watson od razu widać,
ze mężczyźni różnią się od siebie właściwie wszystkim. Okazuje się jednak, że
intelekt Sherlocka razem z pragmatyzmem Johna tworzą niezrównane
połączenie."

HEJ, UCZNIU!
SKS/ZUMBA
wtorki 17:00
(sala gimnastyczna)
Pani Jolanta Powała

CHÓR
piątki 15:15
Pani Aleksandra
Hanus

KLUB GIER PLANSZOWYCH
piątki 15:10
Pan Michał Huchulski

Ankieta świąteczna
Zeskanuj kod i wybierz swoją ulubioną piosenkę
świąteczną i film.

Wyniki w następnym wydaniu

