{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

1/2021

W numerze:
Sukcesy naszych uczniów
Międzynarodowy Dzień Pizzy
Przestępstwa. Jak się przed nimi
uchronić?
Spotkanie z panią Ewą Oleś
Grant TO(działa)MY!
Lektura w pudełku
Jesteśmy na kanale YouTube
Międzynarodowy Dzień Teatru
Blog TRZYMAJ FORMĘ Z 8 LOS

k
ate

c

od
d
+
1

Redakcja: mgr Renata Białowąs, mgr Agnieszka Kołodziej-Dudek, mgr Ewelina Noszczyk
oraz Członkowie Koła Dziennikarskiego

y

cz
i
n
el
t
y
z

„

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

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.
Tym razem prezentujemy gazetkę z dodatkiem promującym czytelnictwo, stąd wiele informacji na temat wydarzeń kulturalnych, recenzji książek oraz relacji z organizowanych w naszej szkole imprez
artystycznych.
Co jeszcze?
Oprócz tego wiele rozrywki i dobrego humoru. Wszystkim
uczniom VIII LOS życzymy wytrwałości w sytuacji nauczania zdalnego, sukcesów w nauce, rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz
miłych i owocnych chwil spędzonych przed ekranami laptopów
i komputerów.

„

Być jak gwiazda filmowa
W ramach lekcji edukacji filmowej uczniowie klas: 2g i 2h tworzyli charakteryzacje. Młodzież
upodabniała się do wybranych postaci. Lekcja została przeprowadzona przez p. Iwonę Krysian.
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Jesteśmy na kanale YouTube!
Właśnie zaczął funkcjonować nasz szkolny kanał na portalu YouTube. Będziemy tam zamieszczać filmiki o tym, co dzieje się w naszej szkole. O naszych pomysłach, projektach, działaniach…
Założyliśmy go z myślą o całej szkolnej społeczności: rodzicach, uczniach, nauczycielach oraz
sympatykach VIII LOS w Częstochowie.
Znajdziecie nas, wpisując ten link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ0umdSnqUrt44EySroy97A

ZAPRASZAMY!

Humor
Co mówi nauczyciel geografii rano do mapy?

-Witam państwa.

tyki:

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Nauczyciel na lekcji matema- Marysiu, skoro w jednej dłoni
mam 9 jabłek, a w drugiej mam
7 jabłek to znaczy, że… ?
Marysia odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo
duże dłonie, proszę pana.

Na lekcji religii:
- Kto z was, chciałby iść do nieba?
Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry. Tylko Jaś siedzi bez
ruchu.
- A ty, mój chłopcze - pyta ksiądz - nie chcesz iść do nieba?
- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, że po lekcjach szybko
wrócę do domu!
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Międzynarodowy Dzień Pizzy
9 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy! Kto jej nie lubi?! Z tej okazji zaproponowaliśmy Wam szybki konkurs.
Zadanie polegało na przygotowaniu swojej ulubionej, zdrowej, domowej pizzy, zrobieniu jej
zdjęcia i przesłaniu na adres: a.osicka@8los.pl. Liczył się nie tylko pomysł, ale i estetyka.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było polubienie fanpage sponsora nagrody – Pizzerii
La Gondola, ul. Kilińskiego 32/40.
https://www.facebook.com/lagondola.pizzeria.club/
Zwycięzca otrzymał bon o wartości 50 zł do zrealizowania w pizzerii La Gondola.
Nagroda przypadła w udziale Alicji Kamińskiej z kl. I b oraz Jakubowi Czechowskiemu
z kl. II b!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy smacznego!
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Przestępstwa. Jak się przed nimi uchronić?
„Przestępstwa. Jak się przed nimi
uchronić i gdzie szukać pomocy" to
program edukacyjny, skierowany do
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Przygotowany przez WYDZIAŁ DS.
EDUKACJI PRAWNEJ
Departament Strategii i Funduszy Europejskich.
Na przełomie stycznia i lutego 2021
roku, panie profesor Magdalena
Gajak
i
Teresa
RygalikWeżgowiec, w ramach lekcji WOS
i edukacji prawnej, przeprowadziły
lekcje, w czasie których młodzież dowiedziała się m.in.: jakie są wybrane regulacje prawa
karnego.
Korzystając z podanych stron internetowych uczniowie mogli przeanalizowali statystyki
czynów zabronionych. Nauczyli się wyłapywać tzw. fake newsy, a także dowiedzieli się
gdzie szukać pomocy, w sytuacji gdy staną się ofiarami przestępstwa lub będą jego
świadkami. Lekcje zostały przygotowane w ciekawy i przystępny sposób w oparciu
o praktyczne ćwiczenia.

Profesor Teresa Rygalik-Weżgowiec w trakcie lekcji.
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Międzynarodowy Dzień Teatru
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie to miejsce wyjątkowe pod każdym względem.
Przepiękny, czarujący gmach to prawdziwa ozdoba naszego miasta.
Ten wspaniały budynek ma jednak coś czego nie posiada żadna inna budowla w Częstochowie.
On ma duszę! Tak - duszę, a to dzięki Wam - dzięki wspaniałym, utalentowanym ludziom, którzy każdego dnia poświęcacie cały swój zapał i swoją energię, żeby pobyt w Teatrze dla widza
stał się prawdziwą ucztą dla zmysłów.
Czego możemy Wam życzyć z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru? Bądźcie nadal wielcy! Nie
zmieniajcie się! A przede wszystkim nie zatraćcie duszy…
A oto życzenia, jakie składa Wam cała społeczność VIII LOS w Częstochowie:
https://www.youtube.com/watch?v=5eybpYKBg9o
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Międzynarodowy Dzień Teatru
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy do obejrzenia krótkiego przedstawienia, przygotowanego na podstawie scenariusza słuchowiska Jacka Janczarskiego „Kocham pana, panie Sułku” - pt.: „Wywiadówka”. Będzie to jednocześnie hołd złożony wspaniałemu
aktorowi - Krzysztofowi Kowalewskiemu, którego niestety nie ma już dziś z nami.
Teresa Rygalik – Weżgowiec będzie narratorem, Renata Białowąs odegra rolę pani Elizy, Cezary
Wachelka wcieli się w postać pana Sułka, a w roli gajowego Maruchy wystąpi Norbert Ogrodnik.
Zapraszamy!
Film można obejrzeć na szkolnym kanale yuotube:
https://www.youtube.com/watch?v=1kvT-9bNbn8
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Literackie wspomnienie – Irit Amiel
24 lutego 2021 r. młodzież VIII LO Samorządowego w Częstochowie uczciła pamięć poetki
związanej z Częstochową – Irit Amiel.
Zaskoczyła nas informacja o jej śmierci. Była osobą niezwykle wrażliwą na to, co dzieje się we
współczesnym świecie. Była poetką, prozatorką, tłumaczyła utwory polskich pisarzy na język
hebrajski.
Chociaż od wielu lat mieszkała w Izraelu, nigdy nie zapomniała o tym , skąd gdzie się urodziła,
gdzie były jej korzenie… A pochodziła z Częstochowy!
Autorem scenariusza literackiego wspomnienia był pan Cezary Wachelka, nad oprawą artystyczną i muzyczną czuwały panie Renata Białowąs i Teresa Rygalik – Weżgowiec.
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Spotkanie z panią Ewą Oleś
W ramach projektu „Szkoła Teatru” dnia 3 lutego 2021r. uczniowie kasy IIa uczestniczyli w lekcji on-line pt. „Salony poezji i Irit Amiel w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”. Zajęcia poprowadziła pani Ewa Oleś, Sekretarz Literacki Teatru
im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Nasz gość bardzo ciekawie i barwnie opowiadał o idei
salonów poetyckich. Lekcja poświęcona była również poetce, związanej z naszym miastem
– Irit Amiel.
Twój LOS
Bardzo dziękujemy pani Ewie Oleś za odwiedziny w naszej szkole, mamy nadzieję,
że będziemy mogli gościć ją częściej.
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Literackie inspiracje, czyli "lektura w pudełku"
Lektury szkolne mogą być naprawdę inspirujące.
Przekonali się o tym uczniowie klas II a, II b, II g i II h. W ramach innowacji pedagogicznej
z języka polskiego tworzyli „lekturowe pudełko”.
Inspiracją były dla nich takie lektury jak: "Bogurodzica", "Balladyna", "Romeo i Julia",
"Kamizelka", "Dziady cz. III", "Lalka" oraz "Antygona".
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Walentynki Literackie
Młodzież z klasy II h połączyła wiedzę z języka polskiego z technologią cyfrową i tym
samym powstały "literackie walentynki":
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Krzyżówka – o literaturze trochę inaczej :)
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Złote myśli o książce
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Warto przeczytać :)
Charlotte Link "Złudzenie"
Peter Simon, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i opiekuńczy mąż i ojciec, znika bez śladu podczas podróży do Prowansji. Zrozpaczona młoda
żona udaje się w ślad za ukochanym, by na własną rękę prowadzić poszukiwania. Jednak nieustanne przeciwności, na jakie natrafia, uświadamiają jej, że mąż nie jest tym, za kogo się podawał... A także zmierzyć się
z tym, że odkrycie prawdy wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.
Autorka ukazała w książce wiele wątków oraz szerokie spektrum ciekawych, zróżnicowanych charakterologicznie postaci. Bohaterowie mają
bagaż różnorodnych historii, które w zaskakujący sposób łączy los. Narracja prowadzona jest w bardzo ciekawy sposób, co powoduje w czytelniku chęć poznawania kolejnych wydarzeń. Charlotte Link nieustannie
stopniuje napięcie i pobudza emocje.
Wątek kryminalny zostaje rozwiązany w połowie książki, ale dalsza
część akcji pozwala poznać przyczynę oraz sposób działania mordercy. To doskonały thriller psychologiczny,
który dostarcza czytelnikom wiele emocji – problemy bohaterów, ich radości, zmartwienia, niepokoje, pozorne szczęście, zaufanie i wiele, wiele innych. Wśród opisywanych tematów znalazły się również zdrada oraz
rozpaczliwa potrzeba miłości.
W książce ukazano jak niebezpieczne bywają złudzenia i, że może być ich więcej niż możemy przypuszczać.
Często rozwiązaniem zagadki są wydarzenia z przeszłości – bliższej bądź dalszej…

W. Bruce Cameron "Był sobie pies"
"Był sobie pies" to powieść napisana z perspektywy psa, który odradza się,
aby realizować swoje przeznaczenie. Opowiada o bezgranicznym zaufaniu
i prawdziwej miłości z czworonogiem w tle. Pies, zależnie od wydarzeń
w swoim poprzednim życiu, wciela się w bezpańskiego kundla, labradora,
owczarka czy policyjnego psa. Pamięta jednak o przeszłości i czerpie z niej
doświadczenia.
Najlepsza część historii rozpoczyna się w momencie, gdy w życiu Baileya
pojawia się ośmioletni Ethan, który darzy swojego psa wielką miłością. Bohaterowie stają się nierozłącznymi przyjaciółmi. Pięknie ukazana jest ich relacja. Tytułowy zwierzak jest oddany, wierny i wesoły. Opowiada o codzienności, co go bawi, a co smuci. Dzieli się z czytelnikiem swoimi tajemnicami,
zdradza za co kocha człowieka. Niejednokrotnie wygłasza swoje poglądy na
temat kotów. Jego życiową misją staje się wpajanie właścicielom znaczenia
miłości, zaufania i pogody ducha. Bailey jest doskonałym przykładem tego, jak pies może zmienić życie
wszystkich członków rodziny.
Książka przedstawia ciepłą i pełną emocji historię. Na twarzy czytelnika z pewnością pojawi się uśmiech oraz
łza wzruszenia.
Powieść gorąco polecamy wszystkim miłośnikom zwierzaków, ale powinien przeczytać ją każdy, aby zrozumieć jak wielką rolę w naszym życiu odgrywają czworonożni przyjaciele.

E.N.
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Prezentacja bohaterów wywodzących się z lektur w stylu
„pół żartem – pół serio”
Tekst skierowany do licealistów, którzy na europejskie i polskie piśmiennictwo
potrafią spojrzeć z „przymrużeniem oka”.
O kim mowa?
Gdyby żył dzisiaj, pewnie jego ulubionymi potrawami byłyby spaghetti i pizza.
No, ale nie wiemy, czym odżywiał się w czasach, gdy jego historia miała miejsce. Kim
był? Współczesna młodzież, gdy analizuje jego dzieje, często określa tego chłopaka epitetami: „naiwniak”, „idealista”, „kochaś z klapkami na oczach”.
Czy tak rzeczywiście można go oceniać? No, nie wiem… Co jest pewne? Potrafił kochać
nad życie. Widzi pannę po raz pierwszy i od razu, aby z nią pogadać, gotowy jest wspiąć
się po elewacji zewnętrznej jej domu. Kilkanaście minut pogawędki starczyło, aby chciał
się żenić.
Panna również nie jest lepsza. Też ją trafiło i gotowa była po kilku kwadransach powiedzieć „tak”. Mogliby żyć długo i szczęśliwie, ale… No tak, zawsze musi być jakieś „ale”.
Tata opisywanego tutaj kawalera i ojciec owej dziewczyny nie przepadali za sobą (żyli
jak przysłowiowy pies z kotem). Ślubu z udziałem jednych i drugich rodziców zatem by
nie było. Skoro tak, zakochani postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wymyślili ucieczkę. No, niestety to też się nie udało. Koniec końcem zakochany młodzian widzi swoją
wybrankę serca, która wygląda, jakby uszło z niej życie. Nie działa racjonalnie, nie
sprawdza, czy dziewczyna oddycha… Najwidoczniej miał spore braki, jeżeli chodzi o zajęcia z pierwszej pomocy. Wyciąga jakąś fiolkę, w której były zapewne jakieś paskudne
dopalacze lub Bóg wie co, łyka i… nie było happy endu.

15

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl

A może ławeczka Baśki R.?
Wędrując po Częstochowie możemy przysiąść na ławeczkach: Haliny Poświatowskiej, Marka Perepeczki, Władysława Biegańskiego oraz Antoniego Fertnera. Mamy propozycję kolejnej ławeczki, którą można by umieścić w naszym mieście. Może w taki sposób należałoby uczcić zmarłą w kwietniu 2020 roku
pisarkę, poetkę, psycholożkę społeczną Barbarę Rosiek?
Kim była Barbara Rosiek? Częstochowianką z krwi i kości. Pisarka i poetka, która nie bała się poruszać
w swoich utworach niezwykle trudnych tematów. Tematów związanych z nałogami, z pomocą dla osób
uzależnionych, z poszukiwaniem swojego miejsca na świecie. Twórczość, którą zostawiła dla następnych pokoleń, ma głębokie przesłanie. Można je streścić kilkoma słowami: narkomania, wszelkie nałogi
to bagno, bagno w które szybko się wchodzi, ale aby wyrwać się z niego, trzeba wielkiej wewnętrznej
siły, którą nie każdy ma. Dlatego nie wszystkim udaje się wypłynąć na powierzchnię i zakomunikować
najbliższym: udało się, jestem „czysty”, żyje !!!
Czytając książki Barbary Rosiek nie sposób nie zauważyć jednego, wielkiego waloru jej literatury. Z jej
książek, jej poezji emanuje szczerość. Czasami, wręcz w naturalistyczny sposób opisywała balansowanie
na granicy życia i śmierci. Pozostawiała jednak czytelnikowi możliwość oceny, czym jest nałóg, jakie są
jego konsekwencje i jak wygląda życie osoby uzależnionej. Dzień po dniu, bez owijania w bawełnę…
Być może za to czytelnicy kochali ją, a ludzie związani ze światem literatury przyznawali wyróżnienia
za kolejne wydawane przez nią pozycje.
Jej debiutancka powieść „Pamiętnik narkomanki” wciąż jest pozycją często i chętnie czytaną przez młodzież. Wydana w 1985 roku książka, którą można określić mianem autobiografii, wznawiana była już
ponad 20 razy.
Grono wiernych czytelników znalazły też kolejne pozycje Barbary Rosiek: „Kokaina”, „Ćpunka”,
„Alkohol, prochy i ja” oraz „Byłam schizofreniczką”. Nie sposób zapomnieć także o zbiorach poezji, które wyszły spod ręki tej niezwykle płodnej pisarki.
Argumentem, który mógłby przekonać mieszkańców Częstochowy do tego, aby ufundować Barbarze Rosiek ławeczkę, jest
także to, iż za życia była wielokrotnie nagradzana za pozycje,
które opublikowała. Otrzymała m.in. w 2002 medal International Biographical Center w Cambridge za całokształt twórczości. Podczas świętowania obchodów 25-lecia twórczości w 2010
roku, Rosiek została uhonorowana Medalem Prezydenta Częstochowy. Otrzymała też w 2010 roku nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2016 roku brązowy medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Pomysł, aby powstała
w Częstochowie ławeczka poświęcona pamięci Barbary Rosiek,
zostawiamy do przemyślenia włodarzom miasta. Nam wydaje
się, że można by w taki sposób uczcić osobę, którą swoim życiem pokazała, że uzależnienia są do pokonania, a wszelkie
przeszkody pojawiające się na naszej drodze życia – jeśli znajdziemy w sobie miłość i nadzieję – można przezwyciężyć!
C.W.
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Sukcesy naszych uczniów
Miło nam poinformować, że Michał Trąbski został laureatem Regionalnego Konkursu Angielskiej
Ortografii Spelling Quiz 2021, który odbywał się pod honorowym patronatem Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Dyrektor Delegatury Częstochowskiej Śląskiego Kuratorium Oświaty Pani Alicji Janowskiej oraz Alumni Association U.S. State Department Exchange Programs.

Nasza uczennica, Olivia Mikuła, zakwalifikowała się do finału 44 Olimpiady Języka Niemieckiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Twój LOS
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Grant 2000 zł!

O projekcie „TO (działa)MY!”, realizowanym w naszej szkole, napisała Gazeta Częstochowska (1515/nr 12 z dnia 25 marca 2021r.)
Artykuł przeczytacie tutaj: http://gazetacz.com.pl/todzialamy/
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