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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 wizycie
gościa z Bambergu, pokazie z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole,
warsztatach poetyckich z p. Marcinem Zegadło, a także przedstawieniu w języku angielskim, zaprezentowanym przez międzynarodowy
teatr.
Oprócz tego wiele ciekawostek i dobrego humoru. Wszystkim
uczniom VIII LOS życzymy sukcesów w nauce, zaangażowania oraz
miłych chwil w murach naszego LOS –u.
Redakcja

Mikołajki
Dzisiaj w naszej szkole można było spotkać
św. Mikołaja. Wszystkim grzecznym dzieciom
( i nie tylko dzieciom) rozdawał cukierki.
Młodzieżowa Rada Szkoły zorganizowała
kiermasz ciast, a szkoła została świątecznie
udekorowana. No cóż.... czekamy na Święta!
Twój LOS
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Koncert Sebastiana Sobczyka w Gaude Mater
W piątkowy wieczór, 13 grudnia
2019 r. o godzinie 20.00, w Ośrodku
Promocji Kultury Gaude Mater przy
ul. Dąbrowskiego w Częstochowie odbył się wspaniały koncert Sebastiana
Sobczyka. W 38 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego uczeń
klasy 3a zaczarował publiczność twórczością Przemysława Gintrowskiego.
Utwory pochodziły z albumu pt. Raport z oblężonego miasta. Wśród zaprezentowanych piosenek znalazły się takie kompozycje, jak: „Sufit w celi 11.”,
„Górnicy”, „List:, „Karzeł” i wiele innych.
Jesteśmy dumni, że Sebastian jest
uczniem naszej szkoły, nie tylko dlatego, że podczas koncertu dał nam
wspaniałą lekcję patriotyzmu, ale również ze względu na jego niesamowity
talent i nieprzeciętną wrażliwość muzyczną.
Twój LOS

Humor
Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ?
- Po rosnącym na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ?
- To ja poczekam.....

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z
uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, abyście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi.
- Nawzajem, proszę pana!
- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Jejku, a ja przepisałem...

Małgosia pyta mamę:
- Mamo, czy pamiętasz jak
mi opowiadałaś o tym, jak
cię wyrzucili ze szkoły za złe
sprawowanie?
- A czemu akurat teraz ci się
to przypomniało?
- No… bo historia lubi się
powtarzać....

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii :
- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłupiaste czarne oczy?
- Nie wiem .....
- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu!
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Spotkanie opłatkowe
Klasa Ig pod opieką pani Agnieszki Kołodziej - Dudek przygotowała wspaniałe spotkanie opłatkowe. Świąteczne kolędy zaśpiewał chór pod kierunkiem pani Agaty Hapunik.
Pani Dyrektor, a także przedstawiciele MRS, złożyli wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły świąteczne życzenia.

Koncert kolęd
29 stycznia 2020 r. o godz. 18.30 w Kościele Św. Jadwigi Królowej odbył się koncert kolęd
w wykonaniu Chóru VIII LOS w Częstochowie, pod batutą pani Agaty Hapunik.
Wysłuchaliśmy najpiękniejszych, nastrojowych polskich kolęd. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem umiejętności wokalnych i talentu naszych uczennic.
Serdecznie dziękujemy za tak wspaniały koncert!!!

Twój LOS
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Wizyta nauczycielki z Bambergu
W ramach corocznej wizyty grupy nauczycieli z Niemiec w naszym mieście 8 stycznia 2020r. w murach naszej szkoły gościliśmy nauczyciela z zaprzyjaźnionego Bambergu, panią Lise
Hinzpeter, która uczy młodzież niemiecką j. angielskiego, historii i wos-u.
Celem pobytu pani Hinspeter w VIII LOS było spotkanie z polską młodzieżą, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, zapoznanie gościa z systemem edukacji w Polsce, a co za
tym idzie porównanie dwóch systemów i metod nauczania, w
Polsce i w Niemczech. Oprócz tego p. Lisa Hinzpeter została
serdecznie przyjęta przez dyrektora naszego liceum p. Ilonę
Walczak - Dądelę.
W czasie swojego pobytu w VIII LOS p. Hinzpeter hospitowała
lekcje prowadzone przez nauczycieli z naszego liceum, m. in.: lekcję języka angielskiego, lekcję
języka niemieckiego oraz lekcję historii. Wspomniane zajęcia prowadzone były przez p. Agnieszkę Lecińską, p. Teresę Rygalik-Weżgowiec oraz p. Mariusza Żurkowskiego.
Dla uczniów naszej szkoły była to wspaniała
okazja do rozmowy z obcokrajowcem, zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim. Młodzież chętnie zadawała pytania, opowiadała
o nauce w naszej szkole, a także poruszyła zagadnienia z dziedziny geografii, tradycji
i zwyczajów polskich, w tym tradycyjnych potraw oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami z wyjazdów do Niemiec.

Opiekę nad gościem sprawowała
p. Małgorzata Śliwoń – nauczyciel
j. angielskiego.

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać
na kolejną wizytę w przyszłym roku!
MS
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Walentynki
,,Kochać człowieka to pragnąć razem

z nim się zestarzeć’’
Albert Camus

W piątek, 14 lutego, nasza szkoła przyozdobiona została czerwonymi serduszkami. Działała poczta Walentynowa – każdy
mógł wysłać kartkę z życzeniami wybranej osobie, a także odbył się koncert karaoke – zorganizowany przez MRS. Było głośno i radośnie.
Klasy rywalizowały – w
ramach „Ligi Klas” w
konkursach na najładniejszą kartkę walentynkową
oraz na najciekawsze zdjęcie walentynkowe.
Wszyscy świetnie się bawili….
Twój LOS
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Warsztaty na Politechnice Częstochowskiej
18 lutego 2020 r. uczniowie klasy Ii uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki
Częstochowskiej. Tematem zajęć był kwas deoksyrybonukleinowy oraz elektroforeza DNA i białek. Pod okiem pracowników naukowych wykonali ciekawe doświadczenia
i poznali podstawy pracy laboratoryjnej.
Twój LOS
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Dodatek ekologiczny

Krzyżówka ekologiczna

Twój LOS
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Dodatek ekologiczny

Rady na odpady—segregacja ;)

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
- Zgniecione butelki typu PET
- Opakowania po produktach spożywczych
- Opakowania po środkach czystości, kosmetykach
- Plastikowe torby, worki, reklamówki
- Kartony po mleku, sokach
- Puszki po napojach, sokach, konserwach
- Folia aluminiowa
- Metale kolorowe i drobny złom
- Kapsle, zakrętki od słoików
- Plastikowe koszyczki

ODPADY ZMIESZANE
Wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych lub zbieranych
według innych zasad.

SZKŁO
- szklane butelki i naczynia
- opakowania ze szkła
- słoiki bez zakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach

PAPIER
- pudełka papierowe, karton, tektura
- zeszyty, notesy, książki
- koperty
- torebki papierowe i papier pakowy

BIOODPADY

- katalogi, ulotki, reklamy
- gazety, czasopisma,

- resztki owoców i warzyw, stare pieczywo
- skorupki po jajkach, łupiny po orzechach
- resztki żywności i zepsute jedzenie
- fusy po kawie i herbacie,
- herbaty ekspresowe
- czyste trociny
- obierki
- torebki i woreczki papierowe

- papier szkolny i biurowy

Twój LOS
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Atrakcje turystyczne Jury Krakowsko—Częstochowskiej
BOBOLICE
Na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się wiele imponujących miejsc – ruiny zamków,
fantastyczne ostańce, cenne obszary przyrodnicze,
a także ciekawe pamiątki kulturowe. Wśród wielu
punktów na mapie wartych obejrzenia nie może zabraknąć zamku w Bobolicach.
Warownię zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku
z nadania Kazimierza Wielkiego, choć według podań
już wcześniej w okolicy rezydowali rycerze-rabusie.
Gotycka budowla składa się z zamków dolnego i górnego, odgrodzonych stromą skałą i otoczonych fosą,
ponad którą przerzucano zwodzony most. W 1370
roku król Ludwik Węgierski, razem z twierdzą w Olsztynie, Mirowie i ziemią wieluńską, oddał Bobolice w lenno swemu siostrzeńcowi, księciu Władysławowi Opolczykowi, związanemu ze zniemczonym dworem w Pradze. Darowizny wywołały wielkie niezadowolenie szlachty polskiej i w 1396
roku Władysław Jagiełło unieważnił nadanie lenna, co z kolei nie spodobało się księciu opolskiemu, który przedsięwziął zbrojną wyprawę.
Do końca XV wieku Bobolice były pod
zarządem królewskim i dopiero na
przełomie XV i XVI wieku przeszły na
własność rodu Krezów, a w XVI wieku
Myszkowskich i Męcińskich. Podczas
potopu szwedzkiego zamek został
zniszczony. Ponieważ Męcińscy wcześniej przenieśli swą siedzibę do Żarek, warownia po 1661 roku pozostała niezamieszkana, choć dokumenty
lustracji dóbr królewskich z 1700 roku mówią, że twierdza w Bobolicach
wymaga remontu, a dokumenty 1784 roku – iż została ,,niedawno opuszczona’’. W XIX wieku
twierdza znalazła się na prywatnej chłopskiej działce, co skończyło się jej częściową rozbiórką.
Pod koniec XX wieku rodzina Laseckich postanowiła
przywrócić dawną świetność tego zamku. Na zlecenie
przedstawicieli rodziny przeprowadzono prace archeologiczne, zabezpieczające oraz budowlane. Oficjalne otwarcie zamku dla zwiedzających (po dwunastu latach odbudowy) nastąpiło 3 września 2011 roku.
Efekt jest rewelacyjny. Wszystkich serdecznie zachęcamy
do odwiedzenia tego pięknego miejsca. Naprawdę warto!
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EKOciekawostki

















Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do
żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej
Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych
(2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%.
Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat!
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić
energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu
(PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km,
co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje
ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację.
Niezwykle wygodny dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, po zużyciu zajmują aż 4% zawartości wszystkich wysypisk.
Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi
dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.
Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB KANALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW WODY!!!
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można
powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
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Atrakcje turystyczne Jury Krakowsko—Częstochowskiej
Brama Twardowskiego
Jura Krakowsko – Częstochowska obfituje w bardzo ciekawe atrakcje turystyczne. Jedną z nich jest bajeczna i nieco tajemnicza formacja skalna, nazwana przez naszego
wieszcza narodowego, Zygmunta Krasińskiego, Bramą
Twardowskiego. Legenda wiąże ostaniec z postacią mistrza Twardowskiego - czarnoksiężnika, który miał uciekać tędy przed diabłem. Sprytny szlachcic dosiadł wówczas koguta, a odbijając się od stojącej tu skały i wybijając
w niej dziurę, poszybował na Księżyc. Tyle legenda, ale
miejsce jest naprawdę niesamowite. Skała otoczona jest
liściastymi drzewami, które dodają ostańcowi niezwykłego uroku. Na tle zieleni prezentuje się wspaniale, wręcz
monumentalnie.
Brama Twardowskiego znajduje się w Rezerwacie Parkowe, w malowniczym rejonie doliny Wiercicy – kilka km
od Złotego Potoku, przy drodze prowadzącej do Siedlca.
To bardzo ciekawy, charakterystyczny i potężny ostaniec
skalny z ogromnym otworem, który przypomina ostrołukową bramę. Skała ta, o wysokości 4 m, uznawana jest za jeden z piękniejszych ostańców skalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zbudowana jest ze skalistego wapienia, powstałego na dnie morza w okresie jury. To dzięki niemu Brama
zawdzięcza jasny, kremowy i popielaty kolor. Wspaniale wygląda na tle wiosennej zieleni.
Brama Twardowskiego to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, cieszy się popularnością jako
atrakcja wiosennych i letnich wycieczek. Zachęcamy Was do odkrywania ciekawych miejsc na Jurze
Krakowsko – Częstochowskiej. Podzielcie się z nami Waszymi wrażeniami.
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Warsztaty ekologiczne w VIII LOS - zapowiedź

W bieżącym roku szkolnym VIII LOS nawiązało współpracę z Fundacją Rething
Częstochowa, która powstała w 2019 roku. Głównym celem fundacji jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i złagodzenia
ich negatywnych skutków.
Fundacja pragnie przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zanieczyszczeniu plastikiem. Prowadzi również działalność edukacyjną poprzez:
- kampanie w mediach społecznościowych na facebooku i instgramie,
- zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i średnich,
- otwarte wykłady i warsztaty.
Prowadzi działania, które bezpośrednio wpływają na środowisko wokół nas:
- sadzi drzewa,
- sprząta miejsca publiczne.
Dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Terrero – Rozmus w naszej szkole zostaną
przeprowadzone warsztaty ekologiczne, dotyczące zmian klimatu oraz sposobów
przeciwdziałania tym zmianom. Plany pokrzyżowała nam epidemia koronawirusa, ale mamy nadzieję, że współpraca z Fundacją Rething będzie kontynuowana
w kolejnym roku szkolnym.

Twój LOS
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Warsztaty poetyckie

21 lutego gościliśmy ponownie w naszej
szkole pana Marcina Zegadło, który poprowadził z naszą młodzieżą warsztaty poetyckie. Bardzo dziękujemy, jesteśmy pod wrażeniem i mamy nadzieję, że warsztaty będą się
odbywały cyklicznie.
Biblioteka VIII LOS
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1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Sukcesy sportowe i historyczne
naszej młodzieży
W niedzielę 1 marca 2020 roku
młodzież naszej szkoły wzięła
udział w VIII edycji Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Mstów 2020. Uroczystości odbyły się pod honorowym
patronatem pani europoseł Jadwigi Wiśniewskiej.
Po zakończeniu biegu
organizatorzy przygotowali dla
wszystkich wspaniałą grochówkę z kotła, ciasta, gorącą herbatę, a przede wszystkim miłą atmosferę. Do domu wracaliśmy
późnym popołudniem…
Twój LOS

Profesor Ewa Chądzyńska fantastycznie przygotowała dziewczyny do biegu, a profesor Teresa Rygalik-Weżgowiec zadbała
o historyczną oprawę święta.
Punktualnie o godzinie 12.00
wystartowało 442 uczestników
na dystansie 1963 metry. Wśród
nich również p. Ewa Chądzyńska. Uczennice naszej szkoły
stanęły na podium w kategorii
wiekowej do lat 17. Aleksandra
Stupała z klasy 1i zajęła II miejsce, a Julia Bekus z klasy 1d III
miejsce.
15
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Pokaz z okazji Dnia Kobiet
Wyjątkowy prezent z okazji Dnia Kobiet otrzymały
uczennice naszej szkoły – oprócz kwiatów, słodkości,
uścisków i uśmiechów. Dnia 6 marca 2020r. licealistów odwiedzili trenerzy z Centrum SportowoRekreacyjnego SCOUT. Zaprosili nas do wspólnych
ćwiczeń, pokazali podstawowe kroki… Był to kolejny
pokaz Trenerów SCOUT – a w naszej szkole, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i bardzo się
wszystkim podobał. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć
udział w tak ciekawych zajęciach.
Twój LOS
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"The Show Full of Lies"
9 marca w naszej szkole mieliśmy okazję gościć międzynarodowy teatr - "The Bear
Educational Theatre" .
Uczniowie klas Ib, Ic, Id, If, Ij
i IIa oglądali przedstawienie
w języku angielskim "The
Show Full of Lies".

Uczniowie z zainteresowaniem
śled zili prz edsta wi enie ,
a ochotnicy mogli również
wziąć w nim udział. Tematyka
bardzo aktualna, przedstawiona w nieco żartobliwy sposób,
mamy nadzieję, że na długo
pozostanie w głowach naszych
uczniów, tak samo jak perfekcyjny angielski, którym posługiwali się aktorzy.

Cieszymy się, że
mogliśmy wziąć
udział w tak ciekawym przedstawieniu.
Twój LOS
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„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
– Benjamin Franklin

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho
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