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Wstępniak, czyli kilka słów od Redakcji
Drogie Koleżanki i Koledzy!

„

Do waszych rąk trafia kolejny numer Twojego Losu. Jaki jest?
Pełen informacji, ciekawych artykułów i oczywiście wart nabycia.
W najnowszym numerze przeczytacie między innymi o Targach Edukacyjnych, owocowym dniu w naszej szkole, dniu św. Patryka czy wizycie gimnazjalistów i ósmoklasistów w murach LOS –u.
Oprócz tego w tym numerze znajdziecie dodatek ekologiczny, a w nim
ciekawe artykuły o ekologii w naszym regionie oraz ciekawostki ze świata
ekologii:)
Wszystkich uczniów VIII LOS zachęcamy do dołączenia do naszego redakcyjnego. Zapraszamy na nasze spotkania redakcyjne w każdy czwartek od
14.30—15.30.
Redakcja

Sadzimy Dąb Niepodległości
21 marca byliśmy świadkami doniosłej i uroczystej chwili – na terenie szkolnego ogrodu został wkopany Dąb Niepodległości . W ten sposób społeczność naszej szkoły uczciła 100 – lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

Tekst: AK, Foto: R.B.
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My, dzieci z Dworca ZOO
5 marca wybrani uczniowie naszej szkoły: Jakub Lizura, Urszula Wittich, Miszel Tagirowa, Karolina Ciupińska, Marta Bojarska, Julia Rajczyskowska, Mateusz Pietrasiak, Natalia Czech, Kinga Czech, Oleksandra Fisichenko pod opieką p. Renaty Białowąs wzięli udział w Targach Edukacyjnych
oraz obejrzeli spektakl pt. "My, dzieci z dworca ZOO". W tym roku Targi

,

Edukacyjne odbyły się w Miejskim Domu Kultury. Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, szkół policealnych i języko-

wych zarówno z miasta, regionu, jak i innych województw. Targom towarzyszył spektakl pt. "My, dzieci z dworca ZOO"
w wykonaniu aktorów z Teatru Kamienica.
Sztuka napisana została w oparciu o reportaż K. Hermanna i H. Riecka.
Przedstawia ona prawdziwą historię nastoletniej narkomanki Christiane F.
Główna bohaterka miała 12 lat, gdy po raz pierwszy zaczęła palić haszysz,
potem doszło LSD, kradzieże, heroina, a na końcu dworzec ZOO. I tak w wieku 13 lat Christiane stała się narkomanką. Spektakl "My, dzieci z dworca
ZOO" jest opowieścią nie tylko o uzależnieniu i jego nieodwracalnych skutkach, ale przede wszystkim o tym, jak cienka jest granica między zabawą a
tragedią. Główne role w spektaklu zagrali aktorzy Teatru Kamienica - Magalena Nieć, Gracja Niedżwiedź, Katarzyna Ptasińska, Dawid Czupryński i AdTekst: M.B

am Serowaniec.

Foto: R.B. internet

Humor
Przybiega dzieciak na stację benzynową z
kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa.

Nauczyciel języka polskiego
pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

- Tato, mój nauczyciel
polskiego pochwalił
mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę
jak lekarz z 30 - letnią
praktyką.

Oprac. MK
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Owocowy dzień
Promocja zdrowia oraz wyrabianie zdrowotnych nawyków
to jedno z ważniejszych zadań szkoły. Dlatego też w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” 30 stycznia
2019r. zorganizowano w naszej szkole „Owocowy dzień”.
Głównym celem przeprowadzonej akcji było zachęcanie
młodzieży do spożywania owoców. Każdy wie, jakie znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży ma odpowiednie odżywianie. Ale to nie jedyny cel naszych działań. Powszechnie uważa się, że „jemy oczami”, dlatego tak ważne jest
piękne i estetycznie zaprezentowanie przygotowanych dań. Udowodniono, że ładnie podany posiłek
wzmaga apetyt i zmienia sposób, w jaki odbieramy jego smak. Zajęcia warsztatowe w ramach
„Owocowego
dnia”
dotyczyły
wykonania
najciekawszej
i najapetyczniejszej owocowej dekoracji. Do wykonania tego rodzaju dekoracji potrzeba
było właściwie tylko odrobinę wyobraźni i zdolności manualnych. Uwieńczeniem owocowych dzieł
była
degustacja
samodzielnie
wykonanych
przez
uczniów
przysmaków.
Nikogo nie trzeba było namawiać do degustacji, bo młodzież wie, że owoce są nie tylko pyszne, ale
zawierają cenne witaminy, które wpływają korzystanie na nasz organizm. Dekoracje z owoców cieszyły oko i pobudzały zmysły. Z każdego
owocu można wyczarować prawdziwe cuda!
„Owocowy dzień” upłynął w atmosferze
dobrej zabawy pachnącej owocami i nowych doświadczeń. Nad obchodami Owocowego Dnia” w naszej szkole honorowy
patronat objęła Pani dyrektor Ilona Walczak – Dądela oraz Natur House Częstochowa, który dla zwycięzców konkursu
przygotował atrakcyjne nagrody. Po burzliwej debacie jury przyznało następujące
miejsca:
I – klasa I a LO
II – klasa II b LO
III – klasa III a Gimnazjum
oraz wyróżnienie dla klasy III c Gimnazjum. Wszystkim serdecznie gratulujemy i
życzymy … smacznego :)
Tekst: J.O.
Foto: R.B.
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Dzień św. Patryka w naszej szkole
Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy
17 marca, nie jest jedynie świętem narodowym
Irlandii, ale również jednym z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. W tym dniu organizowane są parady, imprezy, koncerty, a na cześć
patrona Zielonej Wyspy wznoszone są toasty.
Dzień św. Patryka obchodzony jest jednak nie
tylko w Irlandii, ale również w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech czy w Polsce. Jego popularność wiąże się z powszechną fascynacją kulturą celtycką i jej obyczajami. W Irlandii Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy. Kolor zielony to niewątpliwie symbol tego kraju, więc mieszkańcy paradują cały dzień poprzebierani
na zielono. Tego dnia pije się również duże ilości whiskey oraz legendarnego piwa Guinness. Radosna oprawa irlandzkiego święta corocznie przyciąga rzesze uczestników na całym świecie. W Europie najchętniej świętują

mieszkańcy Holandii, Niemiec czy

Półwyspu

Apenińskiego,

a

na

świecie

w USA, Australii, a także w krajach Azji.
Najbardziej widowiskowa jest parada w Nowym Jorku. Zaś w Chicago można obserwować wyjątkowe zjawisko, a mianowicie przepływająca przez miasto rzeka jest zabarwiana na kolor zielony. W Polsce
święto również zyskuje z roku na rok coraz większą popularność. Tego dnia odbywają się koncerty, imprezy i pokazy tradycyjnego tańca. To również dobra okazja na skosztowanie tradycyjnych irlandzkich potraw.
W irlandzkich pubach można napić się oczywiście irlandzkiego piwa. W niektórych miastach odbywają się
też festiwale lub parady.
W naszej szkole 15 marca również obchodziliśmy Dzień św. Patryka. Zielone akcenty stroju, koniczynki i flagi Irlandii królowały zarówno w klasach, jak i na szkolnych korytarzach. Uczniowie brali również udział w zmaganiach dotyczących znajomości historii, tradycji i symboli Irlandii. Rywalizację wygrała
klasa III a LO, drugie miejsce zajęła klasa II b LO, a
trzecie III c Gimnazjum oraz III b Gimnazjum.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy
naszym anglistom za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy oraz przybliżenie społeczności szkolnej kultury,
zwyczajów i obyczajów Irlandii.

Tekst: A.K,
Foto: R.B
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Z EKOLOGIĄ NA „TY”
Cudze chwalicie—czyli uroki Lasku Aniołowskiego
Często, gdy chcemy odpocząć wśród zieleni i posłuchać śpiewu ptaków, wyjeżdżamy daleko poza Częstochowę. Tymczasem oazę zieleni znajdziemy na miejscu, nie opuszczając miasta. Jest to Lasek Aniołowski, największy kompleks zieleni urządzony na terenie Częstochowy. W lasku mamy alejki spacerowe,
ścieżkę zdrowia, pomost spacerowy, liczne ławki wypoczynkowe oraz przyrodniczą ścieżkę edukacyjną.
Możemy tu spędzić czas bardzo aktywnie lub mniej
aktywnie, w zależności od naszego samopoczucia. Na
ścieżce przyrodniczej przygotowano 21 przystanków.
Na każdym z nich można zobaczyć coś ciekawego.
Drzewostan lasku stanowią drzewa iglaste i liściaste
tj. jesion, buk, grab, dąb, modrzew, sosna. Spacerując
wśród drzew nie uświadamiamy sobie, że jedna dorosła sosna dostarcza tak dużo tlenu, że wystarczy by
utrzymać przy życiu trzy osoby. W podszycie lasku można zobaczyć śnieguliczkę, kruszynę, jarzębinę, kalinę oraz bez czarny, który wg. pradawnych Słowian jest zamieszkiwany przez bogów. Wiele ciekawych roślin znajdziemy w runie leśnym np. płonnika pospolitego, orlicę pospolitą, szczawika zajęczego, konwalijkę
dwulistną, fiołka leśnego i wiele innych. Niewątpliwie atrakcją lasku jest bluszcz pospolity, który zobaczymy
na przystanku siódmym. To długowieczna roślina, może dożyć 700 lat. W ściółce można dostrzec mrówki,
krocionogi, grabarza pospolitego i wiele innych drobnych bezkręgowców. W lasku żyją też większe zwierzęta tj. wiewiórki, kuny, myszy leśne, jeże, krety,
sarny. Możemy posłuchać śpiewu ptaków i pukania dzięcioła. Korzystajmy z możliwości obcowania z przyrodą, której przecież jesteśmy częścią.
Chwila odpoczynku wśród zieleni od stresów codzienności wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie
fizyczne i psychiczne.
Tekst. U.W
Foto: internet
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Lasy, parki itp…..
Rezerwat Parkowe – propozycja wycieczki na weekend
Jura Krakowsko – Częstochowska obfituje w ciekawe miejsca, które
chętnie są odwiedzane przez turystów z całego Śląska. Jednym z takich
miejsc jest Rezerwat Parkowe w Złotym Potoku. Jest to obszar chroniący
najbardziej malowniczą część doliny Wiercicy z jej źródłami, różnorodnymi
formami skalnymi i jaskiniami. W rezerwacie spotkać też można ciekawe
gatunki flory i fauny. Rezerwat Parkowe to jedna z atrakcji na Jurze. Na
jego obszarze znajdują się liczne formy skał wapiennych. Wśród najciekawszych ostańców są Diabelskie Mosty, Brama Twardowskiego oraz Skała z
Krzyżem. Na terenie rezerwatu znajdziemy jaskinię "Grotę Niedźwiedzia”
oraz źródła Wiercicy: Zygmunt i Elżbieta, a także Źródło Spełnionych Marzeń. Szczególnie te ostatnie jest chętnie odwiedzane przez turystów. W
upalny dzień każdy może orzeźwić się łykiem krystalicznie czystej wody z
tego źródełka, bogatej w składniki mineralne. Przy okazji warto poszukać w
źródełku charakterystycznych dla tego miejsca, zielonych kamieni.
W centrum rezerwatu znajduje się system stawów, z których najbardziej efektowny i najłatwiej dostępny jest Staw Zielony - nazwa pochodzi
od barwy spowodowanej licznie żyjącymi tu glonami i sinicami. Na tafli
stawu, nazywanego również Sen Nocy Letniej (nazwa zaczerpnięta z dramatu Szekspira), połyskują efektowne grzybienie białe i grążele żółte. Widziałam ten staw w różnych porach roku i za każdym razem na nowo mnie zachwycał. Soczysta, wiosenna zieleń, odbijająca się w tafli wody; Tajemnicza, urokliwa mgła, spowijająca otaczający las – gdy pada; Ogień, złoto i
czerwień jesienią, gdy liściaste drzewa – buki, brzozy, dęby i akacje zmieniają barwę; Skrzący się lód i szron zimą, gdy staw najbardziej kojarzy mi
się z krainą lodu. To miejsce magiczne, mistyczne, które zapada w serce.
Legenda głosi, że tafla wody zapamiętuje ludzkie twarze, a letnią nocą, w
srebrnej poświacie księżyca, odtwarza ich wizerunki. Może to prawda? W
każdym razie wieczory nad stawem są niesamowite. Jeśli kiedyś będziecie
przejeżdżać drogą nr 793 od Złotego Potoku w kierunku Źródełek Zygmunta
i Elżbiety, zatrzymajcie się na chwilę i dajcie się oczarować magii tego
miejsca.
Tekst i foto: R.B
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Czy wiesz, że...kilka słów o pszczołach
Poznajmy bliżej tych, którym powinniśmy pomagać – pszczoły.
Pewnie zastanawialiście się na przykład, dlaczego pszczoła żądli,
jak długo żyje, albo jak to się dzieje, że bzyczy. Poniżej kilka ciekawych informacji:


Pszczoły produkują miód od co najmniej 150 mln lat.



W ulu „rządzi” królowa – matka, jest większa od zwykłej pszczoły, żyje ok. 3 – 5 lat. Tylko ona znosi
jaja (3000 jaj na dzień), z których rodzą się pszczoły. Kontroluje wszystkie mieszkanki ula za pomocą
sygnałów chemicznych.



Robotnice żyją maksymalnie 35 dni.



Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki do herbaty. Żeby
wyprodukować 0,3 kg miodu, pszczoły muszą przelecieć 88500 km i usiąść na 2mln kwiatów. Teoretycznie energia zawarta w 30 gramach miodu pozwoliłaby pszczole oblecieć kulę ziemską.



Młode pszczółki rodzą się bez umiejętności zbierania miodu – uczą się tego od starszych.



Skrzydła pszczoły uderzają 11400 razy na minutę. Te szybkie uderzenia powodują efekty dźwiękowe,
które odbieramy jako bzyczenie. Do poruszania się w powietrzu służą pszczole delikatne, ale bardzo
mocne cztery skrzydełka – po dwa z każdej strony.



Przeciętna szybkość lotu pszczoły to tylko 24 km/h. Afrykańskie pszczoły miodne, zwane pszczołami
zabójcami, potrafią gonić swoją ofiarę przez pół kilometra.



Pszczoła nie żądli bez przyczyny – reaguje na nagłe poruszanie się, bieganie w pobliżu pasieki, intensywne zapachy. W przypadku użądlenia należy żądło natychmiast zdrapać, w celu uniknięcia przedostania się do organizmu większej ilości jadu (jad to bezbarwna wydzielina gruczołu jadowego pszczoły).



Pszczoły nie rozpoznają koloru czerwonego.



Miód jest bogaty w minerały i witaminy. Jest naturalnym zastrzykiem energii, który pomaga zapobiec
zmęczeniu i dodaje sił. Wspomaga również odporność. Jest wiele rodzajów miodu, w zależności z jakiego pyłku powstaje, np. akacjowy, rzepakowy, gryczany, mniszkowy, faceliowy, nawłociowy, spadziowy.



20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii,
która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowania pestycydów w rolnictwie
zabija te owady.



Wszystkim nam powinno zależeć, by chronić te pożyteczne owady!!!!
Tekst: W.S., Foto: internet
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Uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Jura Krakowsko-Częstochowska jest niezwykła. Wie o tym każdy, kto miał okazję zobaczyć ją na zdjęciach, a zwłaszcza na żywo. To kraina wapiennych skałek, średniowiecznych zamków, z którymi wiążą się legendy i bardzo wyjątkowej flory i fauny
(rośliny i zwierzęta). Można tu spotkać tak rzadkie gatunki roślin, jak: brzoza ojcowska,
warzucha polska znaleziona w Olkuszu, warzucha tatrzańska, ostróżka tatrzańska, przytulia krakowska, przytulia krakowska czy modrzew polski. Należą tu stepowe trawy, np.
ostnica Jana, kostrzewa bruzdkowana, oraz okazałe gatunki dwuliściennych ziół, jak
oman wąskolistny, rumian żółty, dziewanna austriacka, przetacznik ząbkowany i wiele
innych. W dolinie Dłubni oraz w Dolinie Ojcowskiej rośnie rzadki na wyżynie aster gawędka oraz ostrożeń panoński. Na słonecznych zboczach i skałach występuje kilka gatunków kserotermicznych macierzanek: nagolistna, panońska,

Marschala,

austriacka.

Szczególnie

interesująca

jest

macierzanka

wczesna

Stwierdzono tu 50 gatunków ssaków, ponad 170 gatunków ptaków (w tym ok. 150 lęgowych), ok. 20 gatunków płazów igadów oraz 25–30
gatunków ryb. Faunę bezkręgowców reprezentuje ponad 1200 gatunków motyli, 700 gatunków chrząszczy, 250 gatunków pszczołowatych i prawie

100

gatunków

mięczaków.

Można spotkać takie zwierzaki, jak łosia, sarnę, dzika, borsuka, kunę leśną, zająca szaraka, bobra, wydrę, chomika europejskiego, nietoperze. Jeśli chodzi o ptaki, można wymienić między innymi: bociana czarnego, zimorodka, derkacza, dzierzbę gąsiorka. Drapieżne ptaki reprezentują: trzmielojad, jastrząb gołębiarz, puszczyk, krogulec, błotniaki zbożowy, łąkowy i stawowy, myszołów włochaty, orlik krzykliwy, drzemlik,
kobuz i kruk, a owy: puszczyk, płomykówka, sowa uszata, pójdźka . Złoty Potok to niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym i turystycznym wspaniała Dolina Wiercicy z jej źródłami. Relaksujące warunki i piękne widoki. Złoty Potok to przepięknie usytuowana turystyczna miejscowość położona w województwie śląskim, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Taka ciekawostka! W Złotym Potoku w 1857 roku
przebywał kilka miesięcy Zygmunt Krasiński - wybitny polski twórca epoki romantyzmu. Przybył tu do swego ojca Wincentego Krasińskiego, z
żoną Elżbietą z Branickich i dziećmi. Zakochał się wielce w tej pięknej krainie, w której nazwał wiele ostańców, stawów i źródeł. Uzyskał wiele
inspiracji dla swojej twórczości, Posłużył się m.in. imionami dzieci - nazwał nimi najsłynniejsze źródła Elżbiety i Zygmunta, dające początek
Wiercicy, jedną z piękniejszych nazw nadał jednemu ze stawów - Sen Nocy Letniej. Naukowcy i ekologowie dbają o czynną ochronę. Prowadzona
jest na terenie rezerwatu "Góra Zborów" położonego w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 "Ostoja Kroczycka". W minionych
latach na terenie rezerwatu rozpoczęto projekty mające za zadanie przywrócenie przyrody do naturalnego stanu. Wymagały one wypracowania
nieszablonowych metod stanowiących przykład właściwej ingerencji człowieka w zmieniający się ekosystem.
Jak podkreśla profesor Andrzej Czylok z Uniwersytetu Śląskiego, współtwórca realizowanego projektu ratowania jurajskiej przyrody,
ważne jest, aby chronić murawy z wieloma gatunkami roślin, których nie znajdzie się w innych regionach Polski, oraz wyjątkowe cechy krajobrazu, którymi są malownicze ostańce skalne, zanikające coraz częściej w lesie. Walory przyrodnicze Jury Krakowskiej są chronione przez: Ojcowski
Park Narodowy, utworzony w 956 r., najmniejszy park narodowy w Polsce; Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych (obejmujący 6 parków
krajobrazowych:

Bielańsko-Tyniecki,

Dłubniański,

Rudniański,

Tenczyński,

Dolinki

Krakowskie,

Orlich

Gniazd).

Prócz istniejących form ochronnych proponuje się utworzenie 6 rezerwatów przyrody oraz trzech użytków ekologicznych i jednego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. W projekcie planu ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się również propozycja
utworzenia użytków ekologicznych: lasu łęgowego w Przegorzałach oraz łąk w Kostrzu, których powołania domagają się od kilku
lat organizacje ekologiczne. Niestety wśród proponowanych rezerwatów nie ma najpiękniejszej z podkrakowskich dolinek (a jednocześnie najczęściej zwiedzanej) – Kobylańskiej, a wśród użytków:
łąk w Toniach oraz Doliny Prądnika, proponowanych przez Krakowską Koalicję Obrony Zieleni i Krajobrazu do objęcia ochroną..
Tekst: Julia Ciemięga, II a
Foto: internet
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Salon Poezji w częstochowskim teatrze
18 maja 2019 roku, w
piękne, majowe, sobotnie popołudnie młodzież związana ze
„Szkołą Teatru” wzięła udział w
„Salonie Poezji”. W Sali Kameralnej Teatru Adama Mickiewicza
zaprezentowano twórczość częstochowianina, pana Marcina Zegadły. Utwory pochodziły z tomów poezji; „Zawsze Ziemia” i
„Światło powrotne”. Nasi uczniowie byli zachwyceni wierszami w
interpretacji autora oraz aktorów:
pani Agnieszki Łopackiej i pana
Adama Hutyry. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie R. Białowąs i T. Rygalik-Weżgowiec.
Marcin Zegadło w
towarzystwie młodzieży z
naszego liceum.
Poeta składa autograf
w swoim tomiku wierszy, który zagościł
na szczególnej półce
w bibliotece szkolnej .
Tekst: J.L.
Foto: R.B
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Dzień Otwarty w LOS –sie
W piątek 17 maja 2019 r. w VIII LO Samorządowym odbył
się Dzień Otwarty, który był doskonałą okazją zarówno dla gimnazjalistów, jak i uczniów klas ósmych do bliższego „zapoznania się” z
naszym liceum. Tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Mury naszej szkoły odwiedziło
ponad 200 osób nie tylko z częstochowskich szkół, ale również tych z
powiatu.
Już przed godziną 10.00 pojawili się pierwsi goście. Na wszystkich
przybyłych przy wejściu czekali sympatyczni „przewodnicy”, którzy oprowadzali ich po szkole, odpowiadali na każde pytanie dotyczące LOS – u,
pokazywali również klasopracownie wyposażone w nowoczesne sprzęty
multimedialne oraz szkolną bibliotekę. W trakcie zwiedzania szkoły młodzież zapoznana została przede wszystkim z ofertą edukacyjną
szkoły na rok szkolny 2019/2020. Na korytarzu na pierwszym piętrze prezentowane były stanowiska poszczególnych klas z podziałem na
konkretne profile. Stoiska przyciągały uwagę zainteresowanych, ponieważ były barwne, interesujące. Goście uczestniczyli również w bardzo ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszego liceum. Wzięli udział m.in. w interaktywnej lekcji języka angielskiego
oraz zmierzyli się z matematycznymi zagadkami. W klasopracowni chemicznej młodzież obserwowała doświadczenia chemiczne, a mianowicie burze w probówce oraz ogień bez zapałek. Uczniowie mogli również w ramach zajęć z biologii przeprowadzić obserwacje preparatów mikroskopowych i preparatów mokrych.
Oprócz części informacyjnej zapewniliśmy naszym gościom wiele atrakcji, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jedną z
nich było spotkanie z Maciejem Półtorakiem, aktorem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Aktor opowiadał przede wszystkim na czym polega praca aktora, jak przygotowuje się do roli, kto i co jest dla niego inspiracją. Publiczność zgromadzona na sali gimnastycznej dowiedziała się między innymi, iż droga do aktorstwa pana Maćka wcale nie była taka prosta. A do częstochowskiego teatru też
trafił przez przypadek i póki co został. Najbardziej w życiu ceni sobie uczciwość i lojalność. Poza tym nadal czuje się, jakby był liceum i te
lata wspomina z wielkim sentymentem.
Po spotkaniu z aktorem przyszedł czas na zumbę. Uczniowie, zwłaszcza dziewczyny, mogły wraz z panią Aleksandrą Rynkiewicz
spróbować swoich sił w zumbie. Wreszcie coś nie tylko dla ducha, ale też dla ciała. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z
pierwszej pomocy. Nasza absolwentka Marlena Rutkowska wraz ze Sztabem Ratownictwa i Łączności „Rescue Team” przybliżyła młodzieży zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla miłośników dobrego kina i filmu przygotowany został wykład dotyczący historii kina studyjnego OKF „Iluzja”, wraz z którym co roku nasza szkoła realizuje projekt filmowy „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Zajęcia prowadzone były również przez absolwenta LOS – u Artura Lecybila. Nasi goście mogli zrelaksować się na wygodnych
leżakach w kawiarence przygotowanej w ramach projektu realizowanego w naszym liceum „Start the Change”. Czekały tam na nich słodkości ze znaczkiem FAIRTRADE – czyli sprawiedliwy handel. Każdy dostawał pamiątkowego balona oraz mógł zostawić pamiątkowy
autograf.
Po tylu trakcjach można było obejrzeć prezentację multimedialną o naszym liceum oraz zregenerować siły w szkolnej kawiarence oferującej słodkości i napoje. Nasi goście opuszczali mury LOS – u pełni wrażeń. Dziękujemy
wszystkim, którzy odwiedzili LOS podczas Dnia Otwartego. Gimnazjaliści i
ósmoklasiści zobaczyli naszą szkołę, poznali ludzi, usłyszeli o tym, co robimy,
uczestniczyli we wspólnych zajęciach. Mieli okazję poczuć atmosferę, jaka panuje
w naszym liceum. Mamy nadzieję, że we wrześniu powitamy ich jako uczniów

naszej szkoły.

Tekst: A.K
Foto: R.B
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OFERTA EDUKACYJNA
DLA OŚMIOKLASISTÓW
1A - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
1B— GRUPA I : JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI
GRUPA II: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘYK ANGIELSKI
IC— BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI
ID- GRUPA I: GEOGRAFIA, MATEMATYTKA, JĘZYK ANGIELSKI
GRUPA II: GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

DLA GIMANZJALISTÓW
1E - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
1F— GRUPA I : JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI
GRUPA II: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘYK ANGIELSKI
IG— BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI
IH- GRUPA I: GEOGRAFIA, MATEMATYTKA, JĘZYK ANGIELSKI
GRUPA II: GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

DRODZY UCZNIOWIE!
Twój LOS jest w Twoich rękach!

Zespół redakcyjny: Julia Ciemięga, Julia Otola, Urszula Wittich,
Jakub Lizura, Marta Bojarska,
opiekunowie: Agnieszka Kołodziej-Dudek, Renata Białowąs.
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