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

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.
Ponieważ zbliżają się wakacje, uczniowie naszej szkoły wytyczyli szlaki ciekawych wycieczek po naszym mieście. Zapraszamy Was, podążajcie ich śladami :)
Wszystkim uczniom VIII LOS życzymy wspaniałych, słonecznych wakacji pełnych przygód i czasu spędzonego wśród przyjaciół. I pamiętajcie o bezpieczeństwie, abyśmy wszyscy spotkali się we wrześniu :)

„

W tablicach katyńskich pamięci zapisane
29 kwietnia 2021 r. w V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie odbyło się podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu "W tablicach katyńskich pamięci zapisane". Pani Dyrektor
Ilona Walczak – Dądela odebrała w imieniu laureatów konkursu pamiątkowe dyplomy.

Twój LOS
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Olivia Mikuła finalistką 44. Ogólnopolskiej Olimpiady
Olivia Mikuła- uczennica kl.3a w VIII LO Samorządowym w Częstochowie
uzyskała tytuł finalistki 44. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.
To wielki sukces! Wielki sukces, który świadczy o tym, że warto stawiać sobie ambitne cele i wytrwale pracując dążyć do ich realizacji.
Gratulujemy!!!
Oprócz szczęścia i satysfakcji tytuł ten oznacza dla Olivii zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka obcego i uzyskanie na świadectwie maturalnym wyniku 100% z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
To jeszcze nie wszystko:
Większość uczelni w Polsce przyjmuje finalistów i laureatów olimpiad z pominięciem obowiązującej rekrutacji, oferując im nie tylko możliwość studiowania na kierunku związanym bezpośrednio z przedmiotem olimpiady, lecz także
na innych wybranych kierunkach.
Życzymy Ci, Olivko, radości i sukcesów na wymarzonych studiach!
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Humor
- Mam taniec we krwi! - chwali się Piotrek.
- Widocznie nie dopłynęła jeszcze do nóg - mruczy Ania.
Jasiu przychodzi do domu i mówi do taty:
-Tato, dziś w szkole nauczyłem się czytać!
Tata na to:
-To mi policz do 10.
Jasiu liczy 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Tata się pyta:
- Jasiu, ale gdzie 1?
Jasiu odpowiada:
- W dzienniczku
Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.
- Koń ciągnie furę.
A teraz w trybie rozkazującym.
- Wio!

Nauczycielka zwraca się do
ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka
ciebie nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani. My też
podejrzewamy, że babcia
symuluje.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
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Pożegnanie Maturzystów
Pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Uroczyste rozdanie świadectw i nagród to okazja do podsumowania trzech lat,
spędzonych w murach naszej szkoły. Było dużo uśmiechów i trochę łez... Smutno nam będzie bez Was.
Wszystkim życzymy powodzenia w dalszej edukacji oraz w dorosłym życiu!!!

Na kanale YouTube znajdziecie wspomnieniowe filmy - przeżyjcie to jeszcze raz, razem z nami!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QkJy9WBmbyY
https://www.youtube.com/watch?v=BemN5XiaJq4&t=29s
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Wspomnienie o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim
19 maja 2021 roku. Na ten dzień cała nasza szkolna społeczność czekała długo. Dlaczego? Otóż mimo pandemii mogliśmy ogłosić wyniki I Powiatowego Konkursu dla uczniów na prezentację multimedialną „Wszystko o
Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie” pod patronatem pana Roberta Dorosławskiego – Dyrektora
Teatru. Naszym gościom zaprezentowaliśmy montaż poetycko–muzyczny, poświęcony pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
W siedzibie VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego przy ul. Worcella 22 pojawili się znamienici goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, pani Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan Robert Dorosławski – Dyrektor Naczelny Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, pani Joanna Karkoszka-Toborek - Kierownik Działu Promocyjno – Literackiego częstochowskiego teatru oraz pani Marta Honzatko i pan Maciej Półtorak – aktorzy
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Gościliśmy także uczniów, laureatów organizowanego przez VIII LOS konkursu oraz ich opiekunów – nauczycieli. Konkurs cieszył się olbrzymim zainteresowaniem! Warto odnotować, że mimo pandemii
i nauczania zdalnego, do udziału w I Powiatowym Konkursie dla uczniów na prezentację multimedialną
„Wszystko o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie” zgłosiło się ponad 50 uczestników!!! Wpłynęły
prace z Częstochowy i z powiatu częstochowskiego, ale mieliśmy także prezentacje z województwa łódzkiego.
Dotarły do nas także prezentacje wykonane przez uczniów z Kleszczowa. To świadczy o tym, że częstochowski
teatr, jego historia, a także spektakle, prezentowane przez aktorów z naszego miasta, znane i cenione są nie
tylko wśród mieszkańców Częstochowy.

cw
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Wspomnienie o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim
Spotkanie zaczęło się od prezentacji montażu poetycko – muzycznego, poświęconego pamięci jednego z najwybitniejszych poetów z Pokolenia Kolumbów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wybraliśmy tego twórcę, ponieważ 22 stycznia 2021 roku świętowaliśmy setną rocznicę urodzin poety, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił
rok 2021 rokiem Baczyńskiego. Uroczystość prowadził tegoroczny maturzysta, Jakub Lizura. Na scenie pojawili
się uczniowie klas drugich. Przedstawili historię życia i twórczości poety, który tak bardzo chciał żyć i jednocześnie wiedział, że wojenny koszmar może pozbawić go tego, co dla człowieka najcenniejsze. Nasi aktorzy
to: Weronika Nowak, Julia Kołodziej, Oliwia Kurpios, Bartek Trószyński (II d), Maja Puszczewicz (II c), Zuzanna Piwowarczyk (kl. II b). Oprawę muzyczną zapewniła p: Agata Hapunik, a kciuki, aby wszystko się udało,
mocno trzymali: p. Teresa Rygalik – Weżgowiec – pomysłodawczyni konkursu, p. Renata Białowąs - współorganizator i p. Cezary Wachelka – twórca scenariusza spektaklu.
Spektakl był transmitowany on – line na profilu Facebookowym VIII LO Samorządowego, aby mogli go obejrzeć wszyscy uczniowie szkoły i przyjaciele częstochowskiego Teatru. Po części artystycznej przyszedł czas na
wręczenie nagród. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane przez VIII LOS i Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. - Mam nadzieję, że będzie druga edycja tego konkursu – mówił podczas wręczenia nagród dyrektor Teatru pan Robert Dorosławski.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok!

cw
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Lekcja historii w ogrodzie

Pogoda poprawiła się dziś na tyle, że klasa II e pod opieką pani profesor Magdaleny Gajak mogła wyjść do ogrodu, by tam uczyć
się historii. Takie lekcje to my lubimy :)

Twój LOS
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Gra miejska - bohaterowie Częstochowy

25 maja 2021 roku uczniowie klasy 2a i 2b pod opieką p. A. Wieczorek i p. T. Rygalik-Weżgowiec wzięli udział w
grze, która miała na celu przybliżenie młodzieży sylwetek wybitnych postaci związanych z naszym miastem. Koordynatorem gry miejskiej była Nikola Radłowska, uczennica klasy 2a. Młodzież zapoznała się z życiorysami: Haliny
Poświatowskiej, Marka Perepeczki i dr Władysława Biegańskiego.
Do rywalizacji przystąpiło 6 grup. Uczniowie mieli za zadanie napisać wiersz, narysować plakaty oraz ułożyć scenariusze krótkich scenek. Na koniec Emilia Dłubak, uczennica klasy 2a, przygotował quiz, który składał się aż z 39
pytań. Oczywiście pytania dotyczyły naszych lokalnych bohaterów. Było dużo ciekawych informacji, kreatywnych
działań. Bawiliśmy się doskonale! A nagrodą dla wszystkich… były wielkie brawa!

Twój LOS
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Wielcy Polacy na Kresach
W dniu 26 maja 2021 roku w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Częstochowie odbyło
się uroczyste podsumowanie KONKURSU MULTIMEDIALNEGO I FILMOWEGO "WIELCY POLACY NA
KRESACH". Konkurs był zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, mgr Dariusza Bonisławskiego.
Uczennice naszej szkoły: Nikola Radłowska z klasy 2a oraz Dominika Krawczyk z klasy 2b zdobyły wyróżnienie w konkursie. Gratulujemy serdecznie!

Twój LOS
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Dzień Dziecka w VIII LOS
Z okazji Dnia Dziecka społeczność naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w grach i zabawach, zorganizowanych w ramach Ligi Klas na świeżym powietrzu. Uczniowie rywalizowali zarówno w konkurencjach sportowych, jak i grach zręcznościowych i logicznych. Najbardziej podobał się nam rzut różowym
beretem :)
Twój LOS
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TO(działa)My! – akcja zagospodarowania terenu zielonego wokół szkoły trwa!

Już są, przyjechały pierwsze krzewy ozdobne, zakupione w ramach projektu „TO (działa)
My!”. Wśród nich: hortensje, rododendrony, azalie, róże oraz przepiękne, różowe magnolie. Dotarły również sadzonki winobluszczu, którymi obsadziliśmy ogrodzenie szkolnego ogrodu. Póki co
są malutkie, ale bardzo szybko urosną, tworząc „zielone panele” – oazę spokoju i zieleni. Dzięki
nim lekcje na świeżym powietrzu będą bardziej atrakcyjne.
Oprócz zakupów nasz ogród nadal jest wzbogacany poprzez dary sadzonek wieloletnich bylin i
krzewów. Dzięki naszym darczyńcom powstał bzowy zagajnik, który ochroni nas przed hałasem i
zanieczyszczeniami z ulicy oraz rabata Irysowe Pole. Trwają prace nad stworzeniem Rabaty Wiktoriańskiej – białe hortensje już zostały posadzone, teraz kolej na paprocie i konwalie.Twój LOS
Już dziś nasz szkolny ogród zapełnił się kolorami kwitnących rododendronów i azalii. Jest coraz
piękniejszy, a lekcje na świeżym powietrzu stały się bardziej przyjemne. Czekamy na kolejne sadzonki, które za chwilę do nas dotrą…
Twój LOS

11

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

Wyjście na Jasną Górę
2 czerwca 2021r. uczniowie klas II c i II g, pod opieką pań: Iwony Krysian, Agnieszki Kołodziej Dudek oraz Magdaleny Gajak, udali się na zwiedzanie miasta. Celem wycieczki była Jasna Góra. Słoneczna pogoda sprawiła, że spacer ulicami naszego miasta był bardzo przyjemny :)
Twój LOS
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Rajd rowerowy
8 czerwca uczniowie VIII LOS w Częstochowie pojechali na rajd rowerowy do
Olsztyna. Opiekę nad uczniami sprawowali: pani Iwona Krysian, pani Agnieszka
Kołodziej - Dudek oraz pan Artur Płuciennik.

Twój LOS
13

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

Krzyżówka – kobiety w literaturze
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Murale w Częstochowie – alternatywny sposób
na zwiedzanie miasta
Znudziło się Wam typowe zwiedzanie okolic naszego miasta? Murale to ciekawa alternatywa na spacer na świeżym powietrzu. Duża dawka sztuki ulicznej i odkrywanie mniej znanych zabytków miasta – czego chcieć więcej? Poczujcie się jak prawdziwi
odkrywcy i zobaczcie najciekawsze Częstochowskie murale. Poniżej znajdziecie nasze propozycje dzieł sztuki, które warto zobaczyć w naszym mieście.
Malowidła na ścianach budynków to sposób wyrażania sztuki, lecz także niejednokrotnie patent na ukrycie szpecącej elewacji budynków. Jednak to, co powstało w naszym mieście, przebija wszystkie dotychczasowe prace wielu twórców. Największy
obraz na ścianie, o powierzchni 1500m2, powstał jesienią 2018 roku, a został odsłonięty na otwarcie „15.Nocy Kulturalnej". Pomysłodawcą tego muralu jest częstochowski zegarmistrz, Stefan Rybicki. Projekt i wykonanie, to już dzieło artysty, Tomasza Sętowskiego. Obraz znajduje się na kamienicy sąsiadującej z dworcem PKP oraz placem Rady Europy. Mural nosi tytuł „Strażnik Czasu”
nieprzypadkowo , ponieważ wymyślił go najbardziej znany w Częstochowie zegarmistrz. Warto zaznaczyć, iż kluczowym motywem, powtarzającym się w dziele, jest zegar, a jeden z nich pokazuje dokładny czas. Sam Rybicki wystąpił w roli głównej, natomiast Sętowski ukazał siebie na koniu z lancą w dłoni. Na murlu są także przedstawione postacie z wcześniejszych obrazów malarza, reprezentującego tzw. realizm magiczny.
Mural pt. ,,Wieża Babel "znajdujący się na jednym z częstochowskich bloków w centrum miasta, to kolejny warty uwagi
projekt autorstwa T. Sętowskiego, powstały w 2014 r. Biblijna ,,Wieża Babel “ znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego i ma ona na
celu skłonić do zadumy, ponieważ choć mówimy jednym językiem, często nie potrafimy się porozumieć. Mural powstał na zlecenie
Urzędu Miasta.
Styl malarski opisanych powyżej murali jest intrygujący , wyróżnia się wyjątkowym połączeniem rzeczywistości z fikcją taki sposób, jakby to było coś naturalnego . Na
obrazach ,,dzieje się wiele”, przez to można wpatrywać się w nie przez długi czas i podziwiać perfekcyjnie dopracowany każdy element.
Mural ,,Świtezianka” w naszym mieście to malowidło , którego autorem jest artysta Michał Błach, wizerunku natomiast użyczyła mu Ewa Kępys (znana z modelingu oraz
programu Big Brother). Fotografia wykonana przez Joannę Kustrę, na której był wzorowany mural, przedstawia wielkooką dziewczynę z puklami blond włosów, ubraną w strój
podobny do ludowego. Mural powstał na Osiedlu Trzech Wieszczy, a pomysłodawcą była
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz sam artysta, który chciał zamieścić motywy z utworów
wszystkich trzech wieszczów. Malowidło
zostało odsłonięte 8 sierpnia 2014 roku.
Zapraszamy na wycieczkę !!!!
Weronika Biszta
Vivien Szpryngier
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Odpocznij obok Haśki
Wędrując przez częstochowskie Aleje Najświętszej Maryi Panny można przysiąść na ławeczkach, na których
umieszczone są postacie związane z naszym miastem. Kto tam siedzi? Zapraszam do lektury!
W tym tekście pragnę przedstawić trochę ciekawostek odnośnie ławek, które z pewnością każdy z mieszkańców Częstochowy miał okazję ujrzeć na własne oczy. Mam na myśli te znajdujące się w alejach.
Nieopodal Biblioteki Publicznej mieści się „ Ławeczka doktora Władysława Biegańskiego”. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny. Do historii przeszedł jako wybitny lekarz, naukowiec, filozof oraz etyk.
Kochał czytać, sporo pisał. Jego pasją była także literatura. W życiu kierował się aforyzmem swojego autorstwa: „ Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. Gdyby o tej zasadzie ludzie
więcej pamiętali, byłoby mniej rozczarowań i złamanych egzystencji”.
Kawałek od Placu Biegańskiego ma swoją ławeczkę Halina Poświatowska. Była ona wybitną poetką, która
zmagała się z chorobą serca nabytą podczas wojny. W swych utworach opisywała emocje, które jej towarzyszyły. Pomimo swojej choroby nie brakowało jej chęci do życia. W swoich krótkich i prostych wierszach opisywała zarówno ból jak i radość, którą czerpała z dobrze spędzonych chwil.
Marek Perepeczko także posiada swą ławeczkę. Był on aktorem, który zasłynął z roli Janosika w serialu telewizyjnym pod tytułem „Janosik”. W latach 80 - tych wyjechał do Australii, gdzie założył Tymczasowe
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Witkacego. Przez dłuższy czas, aż 15 lat nie brał udziału zarówno w
przedstawieniach teatralnych jak i nie występował on przed kamerami. Po zmianach politycznych, które miały
miejsce w Polsce, wrócił on do kraju, gdzie został dyrektorem Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Mam nadzieje, że po przeczytaniu tego artykułu każdy spojrzy na te ławeczki z innej strony i będzie miał
świadomość, kim byli ci fenomenalni ludzie. Może to zmotywuje Was do większej pracy nad samym sobą?
Mam taką nadzieję i życzę wam wielu sukcesów i realizacji swoich marzeń.
Martyna Raźniak
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A może na spacer do parku?
Masz już dosyć siedzenia w domu? Szukasz miejsca, gdzie w Częstochowie odpoczniesz na świeżym powietrzu? Polecam Park Lisiniecki. Ja spędziłam tam urocze sobotnie popołudnie. Koniec
roku szkolnego już blisko. Postanowiłam wybrać się na spacer po którymś z pięknych miejsc Częstochowy. Wybór padł na Park Lisiniecki. Jest to znane i lubiane przez mieszkańców naszego miasta miejsce wypoczynku i rekreacji. Ten miejski park znajduje się przy ulicy księdza Augustyna
Kordeckiego 99. Powstał w latach 70 – tych XX wieku. Zajmuje 41,23 ha, w czym łączna powierzchnia trzech zbiorników wodnych, to 11 ha. Zbiorniki wodne powstały w wyniku zalania glinianek. Noszą one nazwy: Bałtyk, Adriatyk i Pacyfik. Na terenie parku znajduje się plaża, na której mijam opalających się ludzi, restauracja, przy której unosi się wspaniały zapach grilla i wielu
innych wakacyjnych/letnich potraw, są tam także: wypożyczalnie łódek, park linowy, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, liczna zieleń miejska, drewniane mostki dodające uroku, skate park,
drogi piesze i rowerowe i wiele miejsc spoczynku. Jest to miejsce idealne na spędzenie wolnego
czasu w mieście. Latem odbywa się tu wiele imprez. Czy można tutaj odpocząć? Tak, park ma
wiele miejsc cichych, oddalonych od zgiełku. Spacerując po dróżkach lisinieckiego parku widziałam wielu radosnych ludzi. Uradowane dzieci, które grały z rodzicami w piłkę, młodzież siedzącą
na kocykach, starszych ludzi powoli przemierzających ścieżki tego miejsca…. W powietrzu unosił
się zapach grillowanych potraw, a nad wodą osoby, te najbardziej odważne, zażywały pierwszych
kąpieli. Odpoczęłam. Wy, jak pojawicie w Parku Lisinieckim, też na pewno odpoczniecie. Jestem
o tym przekonana!
Wioletta Broniszewska
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Tężnia solankowa na osiedlu Północ
Tężnia solankowa przy Promenadzie Niemena została oddana do użytku w maju 2019. O jej powstaniu
zadecydowali mieszkańcy, głosując na ten projekt w budżecie obywatelskim. Koszt budowy wyniósł 336
tys. złotych.
Działanie tężni solankowej polega na ściekaniu solanki po gałęziach, która częściowo rozbija się oraz
paruje, nasycając powietrze. Solanka w tężni ma stężenie od 4% do 10%.
Mówi się o tym, że godzina spędzona w pobliżu tężni odpowiada kilkudniowemu pobytowi nad morzem.
Szczególnie zaleca się korzystanie z tężni osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego, gdyż takie osoby odczuwają szczególną ulgę.
Eksperci zwracają uwagę na zdrowotne właściwości oraz zachęcają do chwil relaksu w jej pobliżu.
Kamil Stabla

Źródło: odległości.pl
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Uczta patriotyczna
Już na początku tego roku szkolnego zamierzaliśmy
zorganizować Ucztę patriotyczną. Miały być potrawy
biało – czerwone oraz dania tradycyjnej kuchni polskiej. Oczami wyobraźni widzieliśmy uginające się stoły, pełne rodzimych smakołyków. Niestety pandemia
pokrzyżowała nasze plany. Ale jak to mówią: „dla
chcącego, nic trudnego”. W dniu 8 maja 2021 roku,
każda klasa przygotowała plakat dotyczący tradycyjnych, polskich potraw oraz wybrała jeden przepis na
typowo polskie danie. Podczas lekcji uczniowie mogli
posłuchać fragmentów literatury ojczystej, mówiących
o biesiadowaniu i ucztach. Wszystko oprawione było
piękną muzyką autorstwa największych polskich kompozytorów. Prawdziwa uczta dla zmysłów!

Twój LOS
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Brawa dla Was, chłopaki!
Sukces reprezentacji koszykówki 3X3 chłopców w składzie:

Szymon FOKSOWICZ 2i
Kacper GRABOWSKI 1c
Wiktor DZIDOWSKI 2a
Piotr CIESIELSKI 2e
Reprezentacja VIII LOS zajęła 14 czerwca 2021r., 3 miejsce
w Miejskiej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej!!!

Twój LOS
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Wykład historyczny
Uczniowie klasy 1a wzięli udział w wykładzie dr Adama Kurusa ,,Działania bojowe 7 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 roku”, który odbył się w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie.
Opiekunami uczniów byli nauczyciele historii, pani Magdalena Gajak i pan Piotr Jędrzejewski.
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„Coś przyjdzie: miłość lub wojna” - koncert
15 czerwca, w piękny wiosenny wieczór, uczniowie VIII LOS pod opieką p. Renaty Białowąs i p. Teresy
Rygalik-Weżgowiec, mieli ogromną przyjemność uczestniczyć we wspaniałym koncercie Leny Piękniewskiej pt. „Coś przyjdzie: miłość lub wojna”, który odbył się w w Teatrze im. Adama Mickiewicza w
Częstochowie.
Inspiracją do powstania spektaklu stały się wiersze młodych poetów, przebywających w czasie II wojny
światowej w gettcie. Mimo bardzo młodego wieku (większość z nich miała 11, 13, 17 lat),ich twórczość
jest zaskakująco dojrzała i budzi niesamowite emocje. Poraża ogromem zła, w jakm przyszło im żyć. Ich
dzieciństwo, brutalnie przerwane przez wojnę, pomimo tragizmu egzystencji, pełne było marzeń o lepszym świecie, wolności i dorosłym życiu, którego niestety nie doczekali.
Twój LOS
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Zajęcia terenowe z geografii
Uczniowie klas 2h i 2j uczestniczyli w zajęciach na ternie dzielnicy Śródmieście i w parkach podjasnogórskich. Uczestnicy mieli
okazję sprawdzenia swojej wiedzy, ale przede wszystkim doskonalenia wielu umiejętności geograficznych. Odczytywali czas na
zegarze słonecznym, doskonalili umiejętności posługiwania się planem miasta, mapą i kompasem. Analizowali zróżnicowanie
usług w naszym mieście. Znajdowali zależność między budową geologiczną Częstochowy, a surowcami wykorzystywanymi dawniej w budownictwie np. obiektów sakralnych. Oceniali warunki życia drzew w centrum naszego miasta i w parkach podjasnogórskich. Mieli też okazję poszerzenia wiedzy o historii Częstochowy.
Efektem końcowym naszych zajęć jest opracowanie wyników w postaci szczegółowej karty pracy z dokumentacją fotograficzną i
szkicem terenowym.

Twój LOS
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Witamy wakacje!
25 czerwca to chyba najbardziej lubiany przez uczniów dzień roku szkolnego. To dzień, kiedy kończy
się rok szkolny! My, w VIII LOS, wakacje powitaliśmy radośnie! Rok szkolny 2020/2021 nie należał
do łatwych. Czas pandemii, nauczanie zdalne, problemy z odnalezieniem się w tej niezwykle trudnej
sytuacji – wszystko sprawiło, że te ostatnie dziesięć miesięcy pracy nie było okresem, który będziemy mile wspominać. Mając na uwadze te wszystkie problemy, które pojawiały się od września do
czerwca, postanowiliśmy, że akademia kończąca rok szkolny będzie wesoła.
Wręczenie świadectw odbyło się w dwóch turach. O godz. 10.00 w szkole zameldowali się uczniowie
z klas: II a, II b, II c, II e i II f, a o godz. 11.00 po odbiór świadectw przyszła młodzież z klas: I a, I
b, I c, I d, II g, II h, II i i II j. W sali gimnastycznej na wszystkich czekała krótka część artystyczna,
przygotowana przez uczniów z kl. II d i I d pod kierunkiem pana profesora Cezarego Wachelki.
Nad oprawą artystyczną i muzyczną czuwała również pani profesor Agata Hapunik.
Pani dyrektor Ilona Walczak – Dądela życzyła całej szkolnej społeczności cudownych wakacji,
później wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi udali się do klas. Na koniec, już ze świadectwami w rękach, nasi uczniowie opuścili szkolne mury. Wychodzili z nadzieją, że od września wszystko
wróci do normy, nie będzie już pandemii i nauczania zdalnego.
I właśnie tego wszyscy sobie życzymy!
CW
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