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

Witamy Was serdecznie w nowym, 2022 roku . Jak zawsze tworzymy dla Was
gazetkę, w której znajdziecie ciekawe materiały i relacje z tego co dzieje się w
naszej szkole. Przedstawiamy Wam kolejny numer Twojego Losu. Jaki jest? Jak
zawsze pełen artykułów i ciekawostek. Przeczytajcie o tym, co interesującego
działo się w VIII LOS. Znajdziecie tu wiele informacji na temat wydarzeń kulturalnych oraz relacji z organizowanych w naszej szkole imprez artystycznych. Co
jeszcze? Oprócz tego wiele rozrywki i dobrego humoru.
Zobaczcie jakie pytania znalazły się w naszej skrzynce :)
Nasz dzielny zespół starał się znaleźć odpowiedzi na… prawie każde :)
Wszystkim uczniom VIII LOS życzymy powodzenia w nowym roku, spełnienia
marzeń, siły i wytrwałości…. Byle do wiosny :)

Redakcja

Wizyta Świętego Mikołaja

„

Święty Mikołaj zrobił nam 6 grudnia miłą niespodziankę. Odwiedził naszą szkołę i rozdawał słodycze.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli bardzo zaskoczeni...
Twój LOS

I zrobiło się tak świątecznie :)

Zdjęcia przedstawiają św. Mikołaja ze społecznością VIII LOS.
2

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

Wycieczka do Wrocławia
3 grudnia 2021 młodzież klasy III i oraz III f, pod opieką pani Marty Grabny, Sylwii Krawczyk
i Pauliny Ból, udała się na wycieczkę autokarową do Wrocławia. Głównym celem było zwiedzanie światowej sławy wystawy „Body Worlds”, prezentującej plastynaty ludzkich zwłok. Ta niezwykle ciekawa ekspozycja przybliżyła uczniom budowę ludzkiego ciała ze wszystkimi jego tajnikami, sposób funkcjonowania ludzkiego organizmu, połączonych ze sobą układów, rozwój człowieka
jeszcze w okresie płodowym rozpoczynając od 5 tygodnia od zapłodnienia, jak również uzmysłowiła
wszystkim jak ważna jest dieta i zdrowy tryb życia, na przykładzie zestawionych ze sobą zdrowych
i chorych organów. Dla wszystkich było to niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie.
Następnie, aby otrząsnąć się z niesamowitych wrażeń, udaliśmy się do wrocławskiego Afrykarium. Bliski kontakt z naturą, a w szczególności z podwodnym światem, pozwolił uczniom na chwilę odprężenia i relaksu.
Twój LOS

Uczniowie kl. 3i oraz 3f w trakcie wycieczki.
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Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
W dniach 8 do 10 grudnia 2021r. w VIII
LOS zaprezentowana została Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Stan Wojenny 19811983. 13 grudnia. Pamiętamy”.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach
realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka,
dalej mówią kamienie - 13 Grudnia 1981 PAMIETAMY”.

Uczniowie oglądający wystawę.
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,,Świtezianka’’ dla Agatki
10 grudnia 2021r. w VIII LOS miało miejsce wyjątkowe przedstawienie. Nauczyciele naszej
szkoły przygotowali inscenizację ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”. Miała to być niespodzianka dla młodzieży, ale ponieważ dowiedzieliśmy się o heroicznej walce małej częstochowianki z chorobą nowotworową, postanowiliśmy połączyć niespodziankę ze zbiórką pieniędzy
na dalsze leczenie Agatki, które okazało się bardzo kosztow ne.
W przedstawieniu brali udział:
Narrator - pani profesor Teresa Rygalik-Weżgowiec
Świtezianka – pani profesor Renata Białowąs
Strzelec – pan profesor Cezary Wachelka
Efekty specjalne - pani profesor Magdalena Kołodziej i pani profesor Agnieszka Osicka
Wspaniałą dekorację przygotował zespół pod kierunkiem pani profesor Agaty Hapunik
Za oprawę fotograficzną odpowiedzialna była pani profesor Ewelina Noszczyk
Przedstawienie oglądajcie na naszym kanale Youtube https://youtu.be/3IyzHIAOi2k

Twój LOS

Pani R. Białowąs oraz Pan C. Wachelka w przedstawieniu ,,Świtezianka’’.
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Podsumowanie projektu "TO(działa)MY!

16 grudnia 2021 r. odbyło się podsumowanie realizowanego w VIII LOS projektu ekologicznego „TO(działa)MY!”, w ramach którego uzyskaliśmy grant z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz stworzenie Zielonej Klasy.
O podjętych działaniach i organizowanych akcjach dowiecie się z prezentacji:
https://www.canva.com/design/DAEyagTTrs8/YhmYwN34ysBzjt-AyA5QFA/view?
utm_content=DAEyagTTrs8&utm_campaign=
designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=
IwAR17rQ1py2XiWkeEhgvglzBKDG42iVOQMCg7YKEOSG49sqUCPAYc9ftcus8

Slajd z prezentacji.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu.
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Kolędowanie w VIII LOS
W naszej szkole kultywujemy bozonarodzeniowe tradycje. W tym roku mielismy okazję wysłuchac koncertu kolęd w wykonaniu choru pod kierownictwem pani Agaty Hapunik. Jako solistka wystąpiła pani profesor Agnieszka Osicka, na skrzypcach akompaniował Gabriel Kubis,
a pan profesor Cezary Wachelka przedstawił historię kolęd i pastorałek. Przedstawienie zostało nagrane i jest dostępne na szkolnym kanale Youtube.

Zdjęcia prezentują uczniów oraz nauczycieli
występujących na uroczystości szkolnej.

Twój LOS
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8 akcji na "BEZPIECZNĄ MŁODOŚĆ" z 8 LOS
Kochani! Nasza szkoła ruszyła z kolejnym projektem
prozdrowotnym:
8 akcji na "BEZPIECZNĄ MŁODOŚĆ" z 8 LOS.
Koordynatorkami projektu są pani Agnieszka Osicka
oraz pani Danuta Najdek-Białas.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące akcje:
STOP “Przeciwdziałamy rakowi piersi, prostaty
i jąder”
STOP “Zadbaj o swoje oczy”
STOP „Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów”
STOP “Wyprzedź cukrzycę”
STOP “Mam wybór – życie bez nałogów”
STOP “Nawyki żywieniowe - razem przeciwko
nadwadze i otyłości; świadomość anoreksji,
bulimii”
STOP “Wady postawy - zapobiegaj zamiast leczyć”
STOP “Znam moje znamię - profilaktyka raka
skóry”

Plakat promujący projekt prozdrowotny.

Wszystko w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Pierwsza akcja już została przeprowadzona, kolejne przed nami. Liczymy na Wasze
zaangażowanie.

O kolejnych krokach będziemy Was informować na
stronie szkoły, szkolnym facebooku oraz na blogu
https://trzymajforme8los.wordpress.com/
Twój LOS

Humor
Na Podhalu do sklepu wpada złodziej.
– Dawaj kasę!

– Jakom? Jęcmienną cy grycaną?
Młody lew po raz pierwszy w życiu bierze
udział w cyrkowym pokazie tresury. Zaciekawiony pyta matkę:
- Kto tam siedzi?
- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać,
przecież widzisz, że wszyscy są za kratami.

Działkowiec pyta sąsiada:
- Co tam wczoraj za święto mieliście,
że tak wszyscy tańczyliście?
- Dziadek ul przewrócił.
Źródło: https://www.dowcipy.pl/k/wiosna/

Jaś odmienia rzeczownik
"kot" przez przypadki:
- Mianownik: kot.
- Dopełniacz: kota.
- Celownik: kotu.
- Wołacz: kici, kici.

W wiosenne popołudnie Jasio wręcza babci piękny bukiet kwiatów.
- Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie wykosztować na taki piękny
bukiet! Zupełnie niepotrzebnie, przecież takie same kwiaty rosną
w moim ogródku.
- Rosły babciu, rosły.
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Tańczymy dla Agatki
Nasze liceum dołącza do #challenge4agatka
Agatko, życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia!
Agatka Kuberska nie mogła się doczekać, aż rozpocznie
naukę w szkole i pójdzie do pierwszej klasy. Niestety,
nie było jej dane iść nawet na rozpoczęcie roku szkolnego.
Zamiast tego znalazła się na oddziale onkologii. Trwa
walka o jej życie i zdrowie!
Guz mózgu - rdzeniak zarodkowy - IV stopień złośliwości. Ten najgorszy … Zaczęła się walka o życie 7-latki.
VIII LOS przyłączyło się do akcji:
https://www.siepomaga.pl/challenge4agatka
https://www.siepomaga.pl/waleczna-agatka
Nominujemy:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie
V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Nasz taniec dla Agatki możecie obejrzeć na szkolnym
kanale Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=f5CocPfgZgc
Tańczymy, publikujemy i nominujemy dalej!
Pamiętajmy, że warto pomagać!

Twój LOS
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Krzyżówka
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Olimpiada historyczna
Mikołaj Cupiał - uczeń klasy 3b - reprezentował naszą szkołę w zmaganiach najwybitniejszych, młodych historyków województwa śląskiego. W sobotę 15 stycznia 2022 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbył się etap okręgowy XLVIII Olimpiady Historycznej. W zm aganiach udział wzięło 118 osób z całego województwa. Uczniowie mieli do wyboru pięć tematów
z różnych epok historycznych oraz 180 minut na napisanie pracy.
Tematy prac pisemnych XLVIII Olimpiady Historycznej
Starożytność: Scharakteryzuj i oceń osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Bliskiego
Wschodu.
Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej,
gospodarczej i kulturowej w XIV-XV w.
Nowożytność: Przedstaw wpływ odkryć geograficznych XV/XVI w. na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę Starego i Nowego Świata.
XIX wiek: Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec polityki zaborców w II połowie XIX w.
XX wiek: Scharakteryzuj i oceń politykę społeczną i gospodarczą II Rzeczypospolitej.
Parlamentaryzm: Porównaj zasadę trójpodziału władzy w ustawach zasadniczych z 1921, 1935
i 1952 r.
Mikołaj wybrał temat z nowożytności.
Trzymamy kciuki!!!

Twój LOS

Mikołaj przed rozpoczęciem olimpiady.
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Studniówka 2022
22 stycznia 2022 r. odbył się długo wyczekiwany bal studniówkowy. Tegoroczni maturzyści bawili się
do „białego rana”. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, otwierającego uroczystość. Wszystkim dopisywały humory, zabawa była bardzo udana. A teraz kochani powodzenia na maturze – trzymamy za
Was kciuki!!!

Tegoroczni Maturzyści w Centrum Przyjęć Okolicznościowych ,,Kleopatra’’.
Twój LOS
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Live z Amazonkami
3 lutego 2022r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką
Stowarzyszenia Amazonek panią Ewą Palider.
Pani Ewa we współpracy z wolontariuszkami Stowarzyszenia Amazonek w Częstochowie
(ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce) w przededniu XXII Światowego Dnia Walki
z Rakiem poruszyła bardzo ważne tematy związane z profilaktyką raka piersi.
Twój LOS
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Dodatek ekologiczny

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022
Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede
wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli
i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online
oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
W 8 LOS prowadzone są w lutym wykłady i warsztaty
na temat w Internecie. (akcja prowadzona jest cyklicznie). W tym roku młodzież naszej szkoły przygotowała
również plakaty promujące Dzień Bezpiecznego Internetu.
Twój LOS

Plakaty wykonane przez młodzież VIII LOS.
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Nagroda dla naszej gazetki!
10 lutego 2022r. w M uzeum M onet i M edali św. Jana Pawła II w Częstochowie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla
zwycięzców XX Wojewódzkiego Konkursu
na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym”. Nasza gazetka „Twój LOS” zdobyła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych!
To kolejny sukces naszej gazetki.
Gratulacje dla całego Zespołu Redakcyjnego!!!

Pani Renata Białowąs na uroczystości wręczenia nagród.
15
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Dodatek ekologiczny

Solidarni z Ukrainą
Społeczność VIII LO Samorządowego w Częstochowie solidaryzuje się z doświadczającym
ogromnej tragedii Narodem Ukraińskim. Jesteśmy dogłębnie poruszeni sytuacją naszych
Sąsiadów.
Szczególnie ciepłe słowa wsparcia kierujemy do naszych uczniów pochodzących z Ukrainy.
Młodzież oraz pracownicy naszej szkoły stanęli na wysokości zadania. Wystarczyło słowo:
„pomagamy” …. i oto efekt. W ciągu kilku dni udało nam się zebrać mnóstwo rzeczy potrzebnych uchodźcom. Żywność, środki czystości, kosmetyki, zabawki, koce…
Społeczność VIII LOS po raz kolejny udowodniła, że można na nas liczyć!!!
Jesteśmy z Wami w tym trudnym czasie!

Uczniowie VIII LOS podczas marszu ,,Solidarni z Ukrainą’’.

Dary zebrane od społeczności szkolnej.
Twój LOS
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Wy pytacie – my odpowiadamy
- Kiedy zdalne?
- Chyba już nieprędko .

- Co słychać?
- U nas wszystko w porządku, a u Was?

- Kiedy wrócę do byłego?
- Mamy dla Was poradę: Do byłego się nigdy nie wraca!!!

- Kiedy wyremontujecie szkołę? Pozdrawiam.
- Mamy nadzieję, że remont szybko się zakończy, jednak zapytamy
Pani Dyrektor. Pozdrawiamy również!

- Czemu on mnie nie chce?
- Pamiętaj - jak nie ten ,to następny. Nic się nie martw.

- Jaka książka lub film jest warta uwagi?
- W naszej gazetce publikujemy najciekawsze propozycje filmów
i książek – zerknijcie, każdy znajdzie coś dla siebie.

- Czy jest możliwość założenia koła dla umysłów ścisłych, np. ,,Młody chemik”?
- Podejmiemy rozmowy z Panią Dyrektor i powiadomimy Was o jej decyzji.

- Czy można jeszcze zapisać się do kółka dziennikarskiego? Czy jest u Was redaktor naczelny?
- Oczywiście, wszystkich serdecznie zapraszamy. Redaktora naczelnego nie mamy, wszyscy tworzymy gazetkę wspólnie.

- Co ja tu robię?
- Jesteś z nami i to jest najważniejsze!

- Dlaczego Norbert je tyle ryb?
- Jaki Norbert? Nie wiemy o kogo chodzi, ale ryby są bardzo zdrowe, więc niech śmiało je! :)

- Gdzie jest stary Rafała?
- Według ostatnich naszych wiadomości szuka najtańszej benzyny i trochę mu to zajmie.

- W toalecie nie ma papieru, a normalne jest, że w kabinie powinien być. Pod szkołą jest ślisko jak się idzie i jest to niebezpieczne,
a powinno być odlodzone, bo to miejsce publiczne.
- Zainterweniujemy w tej sprawie.
Twój LOS
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Walentynki w różnych krajach świata
Święto zakochanych, należy do najpopularniejszych wydarzeń w roku obchodzonych niemalże na całym świecie. Co kraj, to obyczaj. Nawet popularne walentynki w różnych miejscach obchodzi się zupełnie inaczej…
Anglia
Zwyczaj okazywania sobie uczuć 14 lutego rozpowszechnili Brytyjczycy.
Stamtąd pochodzi też najstarsza kartka walentynkowa, którą Karol Orleański
napisał dla swojej żony. Jeszcze do niedawna w Anglii 14 lutego dzieci odwiedzały sąsiednie domy i śpiewały romantyczne przeboje, a zakochani obdarowywali się kartkami w kształcie serca. Dziś te tradycje nieco się zatarły. Brytyjczycy jednak dalej chętnie wysyłają i wręczają sobie kartki.
Japonia
Biały Dzień (jap. ホワイトデー Howaito dē) – Biały Dzień przypada na dzień
14 marca, czyli miesiąc po Walentynkach. Według japońskiego obyczaju, w
Walentynki to kobiety dają prezenty mężczyznom, zwyczajowo coś czekoladowego. To święto rodem z Japonii. Podobnie jest w Korei, płeć piękna wręcza
sympatiom podarki, licząc, że mężczyzna odpłaci się prezentem 14 marca (Biały Dzień). Podobno
jeśli kobieta w tym dniu nie dostanie żadnego drobiazgu, obchodzi później Czarny Dzień (14
kwietnia), podczas którego je się potrawę symbolizującą życie singla
Polska
Walentynki w Polsce zdobywały popularność w latach 90. XX wieku. Obchody walentynkowe
trafiły do naszego kraju wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Jednym ze zwyczajów walentynkowych jest wysyłanie listów i kartek, w których zakochani wyznają sobie miłość, często w formie wierszy.
Niemcy
Nasi zachodni sąsiedzi w walentynki obdarowują się drobnymi podarunkami. Co ciekawe, wierzą,
że tego dnia spełniają się wróżby, sny i przepowiednie. Podobno, jeśli w noc przed świętem miłości dziewczynie przyśni się nieznajomy, to będzie jej wybrankiem. Kolejną ciekawostką jest oryginalny motyw, który często towarzyszy obchodom dnia zakochanych… Na kartkach walentynkowych królują świnki – niemiecki symbol dobrobytu!
Finlandia i Estonia
Fińskie walentynki to „dzień przyjaciela”. W tym zimnym kraju święto polega na propagowaniu
przyjacielskich relacji i „miłości braterskiej”. Podobnie wyglądają estońskie walentynki. Mieszkańcy małego kraju wierzą, że przyjaźń trwa wiecznie, a miłość się czasem kończy, dlatego 14
lutego podarkami obdarowują kolegów i koleżanki.
Austria
W Austrii w St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par w ustrojonych dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z par otrzymuje od miejskich władz 15 tysięcy szylingów, a każda panna młoda bukiet. W miastach odbywają się uliczne pochody.
Chiny
Chińskie walentynki nazywane są „nocą siedmiu” i zgodnie z naszym kalendarzem obchodzi się
je w połowie sierpnia. Związana z nimi jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika
i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, malując spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W związku z tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą na wodzie igły − jeśli nie zatoną, oznacza
to, że dziewczyna gotowa jest do zamążpójścia.

Anastasiia
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Kulinarne inspiracje
Deser z mascarpone i granatem
Składniki ( na 2 porcje): - 1 opakowanie serka mascarpone
(250g) - ½ tabliczki białej czekolady (50g) - mały owoc granatu
- łyżka cukru pudru - 3 łyżki mleka - kilka kakaowych ciastek
Wykonanie 1. Wydrążyć ziarna z granatu 2. Pokruszyć ciastka
kakaowe 3. Rozpuścić czekoladę w wodnej kąpieli i przestudzić
4. Do miski przełożyć mascarpone, dodać cukier, czekoladę
oraz mleko i dokładnie wymieszać 5. Do szklanek włożyć pokruszone ciastka, na to masę z mascarpone i posypać granatem
6. Włożyć do lodówki na ok. 25 min.

Sałatka gyros
2 szt. filet z kurczaka
1 cebula czerwona
3 ogórki marynowane
1 puszka kukurydzy
1 papryka czerwona
kapusta pekińska
majonez
ketchup łagodny
przyprawa gyros
Mięso pokrój w kostkę i wymieszaj z przyprawą gyros.
Zamarynowane kawałki kurczaka usmaż na złoto i pozostaw do ostygnięcia - częściowo przykryte, aby za bardzo
nie wyschło.
Ogórki i paprykę pokrój w kostkę.
Cebulę i kapustę pokrój w drobne w cienkie paski. Kukurydzę odcedź z zalewy.
Składniki układaj warstwami w podanej kolejności. Najpierw kurczak, cebula i cienka warstwa ketchupu. Następnie ogórki, kukurydza i warstwa majonezu. Dalej papryka
i kapusta pekińska.
Smacznego!!!
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Propozycje czytelnicze

,,Pax Pax’’ to opowieść o wyjątkowej relacji między człowiekiem
a lisem, o przyjaźni wymagającej poświęcenia i o bólu z tym
związanym. Peter to 12 latek, który mieszka wraz z ojcem i jego
lisem. Chłopiec zostaje zmuszony przez ojca do porzucenia najlepszego przyjaciela i zamieszkania z dziadkiem. Peter jednak nie
zamierzał się pogodzić z ową stratą i uciekł z domu. Lis również
czując mocną więź do głównego bohatera stara się go odnaleźć.
Podczas wyprawy napotkają wiele przeciwności oraz wyzwań.
Książka trzyma czytelnika w napięciu do ostatniej strony i na
pewno wywoła u niego refleksje.

,,Był sobie pies’’
Toby przychodzi na świat jako pies i po chwili trafia do zagrody, gdzie ludzie opiekują się nim i jego rodziną ogromną miłością. Szybko jednak jego pierwsze życie się kończy. Bailey (tak
go nazwano w nowym wcieleniu) trafia przez przypadek do pijanego mężczyzny, który zostawia go w gorącym samochodzie.
Ratuje go matka chłopca, która zabiera go na swoją farmę. Tam
przeżywa wzloty, upadki, uczy się nowych rzeczy i poznaje wielu przyjaciół. Bailey po wielu latach wspólnej zabawy umiera ze
starości. Odradza się jako pies policyjny Ellie, która razem z
Jakobem ratuje zaginionych. Ellie jednak na cel, którego nie
zna, jednak po coś cały czas się odradza. Książka ,,Był sobie
pies’’ wzruszy zarówno młodzież jak i starszych.

Maciej
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