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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 rajdzie 

integracyjnym klas pierwszych, obchodach Dnia Chłopaka oraz 

Dnia Nauczyciela w naszej szkole, zajęciach terenowych z geografii, 

a także Targach Książki w Krakowie. 

 

Oprócz tego wiele ciekawostek i dobrego humoru. Wszystkim 

uczniom VIII LOS, a szczególnie pierwszoklasistom, życzymy sukce-

sów w nauce, zaangażowania oraz miłych chwil w murach naszego 

LOS –u. 

                                       Redakcja 

  

       

 

 

Rajd integracyjny 2019 

13 września, korzystając z ładnej pogody, udaliśmy 

się do Lasku Aniołowskiego, by powitać w naszym 

szkolnym gronie uczniów klas pierwszych. Było 

ognisko, tańce oraz rywalizacja w różnorodnych 

konkurencjach, przygotowanych przez poszczególne 

klasy. Nie zabrakło uśmiechu i dobrej zabawy. 
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Humor 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór che-

miczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi na-

uczyciel. - To kwas siarkowy. 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie.  

 Mama pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na 

chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do 

domu? 

- Nie zdążyła...  

Pokaz Samoobrony - Dzień Chłopaka   

Niecodzienny prezent z okazji Dnia chłopaka otrzymali 

uczniowie naszej szkoły. Dnia 1 października licealistów 

odwiedzili trenerzy z Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 

SCOUT. Zaprezentowali pokaz samoobrony z elementa-

mi boksu i zapasów, omówili zasady bezpieczeństwa 

oraz używania środków przymusu bezpośredniego w 

sytuacjach zagrażających życiu. Pokazali wybrane elemen-

ty obrony, postawę zachowania się w sytuacji niebez-

piecznej, w tym obronę w przypadku agresji. Na własnej 

skórze mogliśmy się przekonać jak to wygląda w prakty-

ce. W parach ćwiczyliśmy daną sztukę walki, sprawdzali-

śmy swoją sprawność, technikę zadawania ciosów, uniki oraz zejście do parteru. Wzmocniliśmy poczu-

cie bezpieczeństwa, nauczyliśmy się właściwego re-

agowania w sytuacji zagrożenia. Pokaz cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem i bardzo się wszystkim 

podobał. Cieszymy się ,że mogliśmy wziąć udział w 

tak ciekawych zajęciach. 

Nauczycielka mówi do ucznia: 

- Ten rysunek jest bardzo dobry. 

Przyznaj się, kto ci go zrobił: ojciec czy 

matka? 

- Nie wiem, ja już spałem.  
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Dzień Chłopaka w VIII LOS  

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka.  

W ramach Ligi Klas uczniowie rywalizowali ze 

sobą w następujących konkurencjach: wykona-

nie kartki z życzeniami dla chłopców oraz 

przygotowanie słodkiego upominku. Nie za-

brakło oczywiście życzeń i uśmiechów. 

I miejsce zajęły klasy Ia i Id 

II miejsce – klasa Ij 

III miejsce klasa Ie 

 

 

Wszystkim naszym panom życzymy dużo uśmiechu i spełnienia marzeń!!!! 

Z planem i kompasem w terenie – zajęcia terenowe z geografii 

Uczniowie klas III a oraz III b uczestniczyli w 
ciekawych zajęciach, przeprowadzonych przez 
panią Agnieszkę Lewicką. 

Miejscem naszych pierwszych w tym roku zajęć 

terenowych były parki jasnogórskie. Głównym 

celem lekcji w terenie było doskonalenie umiejęt-

ności geograficznych. Uczniowie m.in. lokalizo-

wali obiekty na planie i w terenie, wyznaczali 

azymuty, odczytywali miejscowy czas słoneczny 

na zegarze słonecznym, szukali pomnikowych 

drzew i określali współczesne funkcje parków.  

https://www.sienkiewicz.czest.pl/8-szkola/363-z-planem-i-kompasem-w-terenie
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25 października 2019r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Renaty Białowąs, uczestniczyli 

w 23 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Hala EXPO zamieniła się w gigantyczną 

księgarnię, lista wystawców była długa i imponująca. Organizatorzy zapewnili zwiedzającym 

wiele atrakcji, min. mogliśmy wziąć udział w spotkaniach z autorami, prezentacjach i wykładach, 

zapoznać się z ofertą dużych i mniejszych 

wydawnictw. 

Mieliśmy niepowtarzalną okazję porozma-

wiać z autorami książek, zadać pytania, 

zdobyć autografy, zrobić pamiątkowe 

zdjęcia. I tak nasi uczniowie spotkali pana 

Wojciecha Cejrowskiego – reklamującego 

swoje podróżnicze książki oraz pana An-

drzeja Pilipiuka – po raz kolejny udało 

nam się z nim chwilę porozmawiać. 

Spotkaliśmy również panią Annę Brengos, 

autorkę powieści obyczajowych, min. po-

wieści pt. „Prażeńka”, którą pani Anna dla 

nas podpisała: „Czytelnikom VIII LO Samorządowego z pozdrowieniami i uśmiechem”. 

Udało się nam zdobyć książki naszej tegorocznej Noblistki, pani Olgi Tokarczuk, a także złożyć 

wpis do księgi pamiątkowej, która zostanie wręczona pisarce podczas spotkania z czytelnikami. 

Wszyscy byliśmy oczarowani ilością książek, zadowoleni z możliwości spotkania z twórcami lite-

ratury, no i zakupy…… 

To było wyjątkowe czytelnicze święto. Nasza biblioteka wzbogaciła się o ciekawe tytuły, które już 

niedługo będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych dobrą literaturą. Mamy nadzieję, że za 

rok również będziemy mogli uczestniczyć w takim wydarzeniu. 

 

Z wizytą na Targach Książki w Krakowie 

Dodatek czytelniczy 
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Z KUFRA CZYTACZA 

 

    Agnieszka Jucewicz 

             ,,Czując: rozmowy o emocjach’’  

 

„(…)ważne jest, żeby mieć taką przestrzeń w głowie, w której można myśleć o tym, co się czuje” 

fragment wstępu 

 

Proszę nie dać się zwieść powabnej okładce ani tytułowi. Nie jest to pełny słodyczy ro-

mans czy powieść dla nastolatków. Czując to publikacja obszernych wywiadów ze znanymi 

i cenionymi psychologami, psychoterapeutami oraz seksuologiem. Dziennikarka Agnieszka 

Jucewicz nie stawia łatwych pytań, a specjaliści nie udzielają łatwych odpowiedzi. Choć 

temat jest pozornie banalny, bo emocje odczuwa 

każdy w każdej chwili, a jednak dla wielu wciąż są 

ziemią nieznaną. Część uczuć spychamy w naj-

ciemniejsze zakamarki psychiki, o części nawet 

nie mamy pojęcia, część jest tylko pozorna i skry-

wa pod sobą coś zupełnie innego. Czując jest 

przewodnikiem po ludzkiej duszy i zachętą do lep-

szego poznania siebie. 

 

  Agata Fąfera 

 

Uczniowie proponują —książka na co dzień 

Dodatek czytelniczy 
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Moja pasja 

Od dziecka lubiłam słuchać różnych opowieści. Zarówno tych czytanych przez rodzinę, jak i 

wymyślane podczas zabawy. Sama chętnie się w to angażowałam, odgrywając role i wymyśla-

jąc ciąg dalszy. Z wiekiem stawało się to coraz silniejsze. Nauczyłam się czytać nim poszłam do 

podstawówki. Chłonęłam książki. Coraz to poważniejsze. Pamiętam, jak zachorowałam w 

czwartej klasie i nudząc się w domu sięgnęłam po ,,Dolores Claiborne” Stephena Kinga. Od ra-

zu zakochałam się w jego twórczości. Aktualnie mam całą półkę poświęconą jego pisarstwu, a 

biblioteka wciąż się powiększa. Nie ograniczam się jedynie do grozy. Lubię kryminały, fabułę 

psychologiczną, fantastykę... Do tego ostatniego ciągnie mnie najbardziej, jeśli chodzi o pisar-

stwo. Mam kilka napisanych powieści, które za jakiś czas zamierzam wydać. To jedno z moich 

marzeń. Nie są idealne. Nie ma takich książek. Staram się jednak włożyć cząstkę siebie w histo-

rie, które tworzę. Pisząc zamykam się w swoim świecie, którego od zawsze pragnęłam. Pełnego 

magii, nadnaturalnych istot i konfliktów, siły, eliksirów, niesamowitych przygód. Tworzę swoją 

postać, mroczną i potężną. Utożsamiam się z nią. Przy czytaniu także przenoszę się w tamten 

świat, ale pisząc, sama ustalam zasady. To jest właśnie magia. 

 

Oto fragmenty dwóch moich nowych powieści, które, być może spodobają się czytelnikom. 

 
Julia 

  

Rezydencja 

 
Victoria od zawsze uważała, że wokół 

niej dzieją się dziwne rzeczy, czasem 

wręcz nieludzkie. Jednak w sierocińcu, 

w którym się wychowywała, głoszono za-

sadę, że coś nadnaturalnego nie ma 

prawa bytu. Victoria wiedziała, że kie-

dyś w tym miejscu panowało mniej że-

laznych zasad. Czemu to się zmieniło? 

Dziewczyna dostaje w końcu odpo-

wiedź. Poznaje także wiele innych 

mrocznych sekretów, które dotyczą nie 

tylko jej, ale i pewnej rezydencji na 

obrzeżach miasta.  

Dodatek czytelniczy 
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Moja pasja - c.d. 

Preternatural World 
 

– Wstydzę się tego, że żyję w tak zepsutej krainie – warknęła Evangeline z furią w 

oczach. Przypatrywała się zebranym, zaciskając palce na stole. – Wszyscy uważacie się 

za lepszych od ludzi, bo posiadacie nadprzyro-

dzone cechy i zdolności, ale co z tego, skoro nie 

potraficie z nich korzystać, kiedy jest to po-

trzebne? O ile w Pierwszej i Drugiej Wojnie 

naprawdę chcieliście ratować Preternatural 

World, to podczas Trzeciej większość z was 

ratowała siebie kosztem innych. Jesteście z te-

go dumni. Teraz udajecie, że nie ma problemu. 

Nie chcecie nawet się przygotować na ewentu-

alność ataku wymierzonego w nas! Sądzicie, 

że jakieś czary-mary wokół granic załatwią 

sprawę? – prychnęła pogardliwie. – Jesteście w 

błędzie. Urodziliśmy się tutaj. Powinniśmy 

walczyć o swoje ziemie, o to, by żadne bestie 

nie rządziły nami, ale nie, po co? Po co okazać 

odwagę? Pomścić naszych? Przekonacie się w 

chwili, gdy będzie za późno, kto miał rację. 

Możecie być pewni, że to nie koniec. Nic nie robiąc, pozwalacie na to, co nastąpi, więc 

równie dobrze możecie być uważani za zdrajców…  

Dodatek czytelniczy 
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Spotkanie z poetą  

 

Coraz mniej poezji w 

naszych czasach, a 

przecież jest nam ona 

bardzo potrzebna 

Anna Dymna 

W ramach projektu 
Szkoła Teatru, w maju 
tego roku,  młodzież na-
szej szkoły uczestniczy-
ła w Salonie Poezji, 
podczas którego odczy-
tywane były wiersze 
pana Marcina Zegadły.  

Z Teatru im. Ada-
ma Mickiewicza wyszli-
śmy oczarowani i ten 
stan trwa do dziś… 
Spodobało nam się, że 

pan Zegadło porusza 
bardzo trudne tematy 
….z wielką lekkością. 
Pisze o śmierci, choro-
bie, przemijaniu jak o 
integralnej część życia 
ludzkiego. Poeta oswaja 
nas z przemijaniem, 
choć sam nie do końca 
godzi się z upływem 
czasu. 

8 listopada 2019 
roku mieliśmy ogromną 
przyjemność gościć pa-
na Marcina Zegadłę w 
naszej szkole. Poeta 
opowiadał o sobie, swo-
ich wierszach, poruszał 
tematy trudne, uniwer-
salne, ale niezmiernie 
ciekawe dla młodych 
ludzi. Członkowie Koła 
Teatralnego prezento-
wali twórczość pana Ze-
gadły, a młodzież na-
szej szkoły słuchała z 
zainteresowaniem i 
chętnie zadawała pyta-

nia.  Jesteśmy  wdzięcz-
ni za wspaniałe spotka-
nie.  

 

Dziękujemy za Pana 

wiersze, za mądre sło-

wa, za nieprzeciętną 

wrażliwość, za ciepło i 

życzliwość, które ema-

nują od Pana. Było to 

pierwsze, ale mamy na-

dzieję, że nie ostat-

nie  nasze  

spotkanie. 

 

  

Dodatek czytelniczy 
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Krzyżówka  
 

 

  

 

Dodatek czytelniczy 
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Dzień Nauczyciela 

W jaki sposób można dziękować? Klasy If i Ii 

pokazały poprzez uroczystość z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, że sposobów może być 

wiele, a każdy z nich wyjątkowy. W imieniu 

wszystkich uczniów podziękowały one nauczy-

cielom i pracownikom szkoły za codzienny 

trud i serce wkładane w pracę nad edukacją 

młodych pokoleń. Tradycyjnie miało miejsce 

rozdanie symbolicznych kwiatów, przy którym 

nie zabrakło oklasków, uśmiechów i humory-

styczno-muzycznego akcentu. Nie brakło re-

cytacji i życzeń, także śpiewanych. Bez wąt-

pienia najciekawszym punktem programu był 

pokaz tańca towarzyskiego. Momentem, któ-

ry również dostarczył wielu wzruszeń, było 

przyznanie nagród od Pani Dyrektor dla na-

uczycieli i pracowników szkoły.  

Dziękujemy klasom If oraz Ii za zorganizo-

wanie przepięknej akademii, a wszystkim 

nauczycielom i osobom związanym ze szkołą satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów, mnó-

stwa uśmiechów i przede wszystkim szczęścia i zdrowia. 

 

 

Agata Fąfera IIb 
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Święto 11 listopada  

 

             11 listopada to jedna z najważniejszych dat w 

kalendarzu świąt państwowych. 

W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania przez Pol-

skę niepodległości i z tej właśnie okazji postanowiliśmy 

zorganizować uroczystość z elementami happeningu – in-

scenizację przyjazdu i powitania Piłsudskiego na dworcu 

kolejowym. 

Ta nieco odmienna koncepcja uczczenia tak ważnego dnia 

zaciekawiła uczniów i nauczycieli, którzy chętnie włączyli 

się w stworzenie podniosłej, a zarazem radosnej atmosfery  

- na korytarzach szkoły, gdzie przechodził Piłsudski wraz z 

towarzyszącymi mu wojskowymi, stały grupy wiwatującej 

młodzieży.  

Nie zabrakło również elementów tradycyjnej inscenizacji oraz pieśni śpiewanych przez 

chór, przygotowany przez panią Agatę Hapunik. 

Zarówno wiersze, jak i utwory muzyczne, wprowadziły widzów w stan zadumy i refleksji 

nad tamtymi , ważnymi wydarzeniami historycznymi. 

Spektakl oraz inscenizację przygotowała klasa 

IB oraz członkowie Koła Teatralnego, pod kie-

runkiem pani Teresy Rygalik – Weżgowiec oraz 

pani Renaty Białowąs. 

Na uroczystość przybyli liczni, zaproszeni go-

ście, wśród nich przedstawiciele Urzędu Mia-

sta, Kuratorium, Biblioteki Publicznej, SOD, 

WOM oraz dyrektorzy częstochowskich liceów 

i zespołów szkół. 
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Andrzejki 2019 

 

Zgodnie z prastarym obyczajem 

dziś w naszej szkole można było 

spotkać wróżki i czarownice, 

które przepowiadały przyszłość  

wróżąc np. z kart i lanego wo-

sku. Ciekawi mogli znaleźć od-

powiedzi na pytania dotyczące 

zamążpójścia, imienia przyszłe-

go małżonka /żony. Nie zabra-

kło wróżb wodnych, owoco-

wych,  z ręki, oraz  fusów kawy. 

Wróżby zostały przygotowane 

przez przedstawicieli klas, które 

rywalizowały ze sobą w ramach 

kolejnej konkurencji „Ligi Klas”. 

 

 

     

Zainteresowanie wróżbami było 

ogromne…. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim wróżkom i czarownicom za 

tak wspaniały pokaz. 
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ZŁOTE MYŚLI 

„Z ludźmi umie się obchodzić tylko ten, kto ich kocha. Patrz na każdego 

jak na człowieka.’’ 

„Bądź serdeczny dla drugiego człowieka, żeby i on umiał obdarzyć cię 

tym samym.’’ 

„Kochaj ludzi takimi, jacy są. Innych nie znajdziesz.’’ 

„Świata nie zmienisz z pomocą siły, lecz z pomocą serca.’’ 

 

DRODZY UCZNIOWIE PAMIĘTAJCIE: 

Twój LOS jest w Twoich rękach!!! 


