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 Zainteresowani 
orientem, łaknący bezpośred-
niego kontaktu z kulturami 
spoza naszego kontynentu 
otrzymali sposobność zesta-
wienia odległych sobie kultur, 
mentalności, uwarunkowań i 
trybu życia środkowo-
europejskiej Polski i blisko-
wchodniego Izraela. W środę, 
4 września mieliśmy bowiem 
przyjemność goszczenia w 
murach naszej szkoły delegacji 
uczniów ze szkoły Golda Meir 
High School z miasta partner-
skiego Ness Ziona w Izraelu.  
 Po oficjalnej części spotkania młodzież 
podzielona została na małe grupy, w których 
brała udział w warsztatach. Przedmiotem tychże 
zajęć były: poprawa i praktyczne zastosowanie 
zdolności komunikacyjnych i interpersonal-
nych, wzajemne przybliżenie sobie przez przed-
stawicieli obu stron swej kultury, trybu życia, 
zainteresowań, odkrycie podobieństw i różnic 
wśród różnych kultur, wspólnego kręgu cywili-
zacyjnego.  
 W następnej części spotkania młodzież 
udała się na Stare Miasto, gdzie zwiedzili daw-
ną dzielnicą żydowską i tereny piotrkowskiego 
getta, aż do  dawnej Synagogi. Podróż ta miała 
charakter symboliczny, poruszający w sercach 
nutę  współżycia społecznego obydwu nacji, 
rozwoju kultury żydowskiej w regionie oraz 
wspólnych wojennych cierpień obydwu naro-
dów.  

Relacja z otrzęsin 
 
 

Laury w konkur-
sie plastycznym 

 
 

Wychowanie  
patriotyczne 

 
 

Zdrowa żywność 
 
 

Szkolny sklepik 
 
 

Jak się uczyć? 
 
 

W klimatach  
kulturalnych 

 

 Wobec wspaniałej atmosfery zajęć, ich 
przyjaznego przebiegu, zapewnionego przez 
precyzyjną organizację i opiekę nauczycieli ję-
zyka angielskiego naszej szkoły, którzy zdołali 
obalić bariery językowe, odjazd naszych gości 
stawia przed nami wszystkimi jedno tylko pyta-
nie: Czy w przyszłości i nam dane będzie odwie-
dzić naszych gości w ich własnym domu, w zie-
mi Izraela? Byłaby to nie lada szansa dla 
wszystkich tych, którzy chcieliby zwiedzić 
wspaniały obszar, poznać jego długa historię i 
przyjaznych ludzi. Niestety, odradzam to 
wszystkim, którzy chcieliby zwiedzić również 
inne państwa Bliskiego Wschodu, możecie mieć 
problemy na granicach.  
 

Informacji udzieliła p. prof. Lidia Chęcińska, 
rozmawiał: Litwin 

 

Zdjęcie ze strony internetowej szkoły  
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Jesteś   

Otrzęsiny  klas  

pierwszych   

za nami!!! 

   

 

 W piątek 4 października 2019 roku w naszej 
szkole odbył się finał otrzęsin organizowanych przez 

klasę 2c. Otrzęsiny trwały 5 dni, a każdy z nich był na 
swój sposób wyjątkowy. Pierwszego dnia wszystkie 

klasy pierwsze miały przebrać się za wylosowane posta-
ci m.in.: księżniczki, sportowców, hipisów lub turystów 

na rajskich wakacjach. Drugiego dnia otrzęsin, ucznio-
wie musieli wykazać się swoimi matematycznymi umie-
jętnościami. Zadaniem było policzenie schodów i okien 

w budynku naszej szkoły. Drugą częścią zadania było 
dowiedzenie się, ile uczniów uczęszcza do II LO. Środa 

była wyjątkowo miła dla  klasy 2c. Tego dnia klasy 
pierwsze robiły różne rzeczy, aby przypodobać się star-

szym uczniom i wybranym nauczycielom m.in.: częstu-
jąc ich słodyczami, wręczając kwiaty czy komplementu-

jąc. Czwartego dnia pierwszoklasistki  spędziły   dzień 
w szkole bez makijażu, za to 
pierwszoklasiści  mogli   zaszaleć 

i pokazać się w różnych koloro-
wych i ciekawych makijażach. 

Piąty i, niestety, ostatni dzień 
otrzęsin był jednocześnie ich fina-

łem. W piątek uczniowie zebrali 
się na sali gimnastycznej, aby 
poznać wyniki rywalizacji, ale 

przed tym musieli przejść test 
wiedzy o II Lo, gdzie pojawiły się 

pytania o nauczycieli, budynek 
oraz historię szkoły.  

Następnie pierwszoklasiści brali udział w dwóch ciekawych 
grach. Pierwszą z nich było jak najszybsze ,,ogolenie” balo-

nów za pomocą maszynki do golenia. Utrudnieniem było to, 
że balon w każdej chwili mógł pęknąć, ale drużyny poradzi-

ły sobie świetnie. Drugim zadaniem był wyścig z jajkiem na 
łyżce, więc osoby sprawne miały szansę się wykazać. Na 

koniec każda z klas śpiewała piosenkę, ale nie mogła być to 
zwyczajna piosenka. Musiała być to piosenka związana z 
profilem danej klasy. Każda grupa mogła się wykazać talen-

tem do śpiewania lub do układania tekstów. Była to świetna 
zabawa, ale zwycięzca mógł być tylko jeden, a była nim 

klasa 1BG, która wygrała 3 dni bez pytania na lekcjach oraz 
możliwość zorganizowania przyszłorocznych otrzęsin.  

Drugie miejsce zajęła klasa 1CP, która wygrała 2 dni bez 
pytania, a trzecie klasy 1AG oraz 1CG, które wygrały 1 

dzień bez pytania.  

 Podczas pięciodniowych otrzęsin każda z klas nau-
czyła się trochę o szkole, uczniach i nauczycielach, mogła 

się integrować i przeżyć naprawdę dobrą zabawę. 

Anielka Czaja, I ap 

 
Laury w konkursie plastycznym!!! 

 
 9 października w piotrkowskiej Madiatece odbyła się V edycja Głośnego Czytania Biblii. Tym ra-
zem odczytywanym fragmentem była Księga Hioba. Odbyło się również ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego, w którym uczniowie graficznie ilustrowali słowa z tej właśnie księgi.  
 
 W czytaniu Biblii wzięła udział uczennica naszej szkoły Wiktoria Kacprzyk z klasy II b. W kon-
kursie plastycznym zaś Urszula Jędrzejczyk z klasy I cp zajęła drugie miejsce i otrzymała  książkową ! 
Również uczennica tej samej klasy — I cp Dominika Borkowska otrzymała wyróżnienie i nagrodę książ-
kową. W konkursie wziął także udział Michał  Michalczyk z tej samej klasy. Opiekunem i  przygotowują-
cą uczniów była p. prof. Małgorzata Pałycha. 

Serdecznie gratulujemy uczniom i opiekunowi!!! 

Klasa I ap w czasie przygotowań do otrzęsin 
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Mateusz Kubiak,  drużynowy 1 Piotrkowskiej 
Drużyny Harcerskiej, absolwent III LO w Piotr-
kowie Trybunalskim, obecnie student Uniwersyte-
tu Łódzkiego na kierunkach: filozofia i historia 
wojskoznawstwa. Przełożony piotrkowskich har-
cerzy, min.  uczniów klasy I ap.  Zaangażowany w 
prace na rzecz radomskiego Związku byłych Żoł-
nierzy im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 
Pomaga kombatantom w codziennym życiu, a tak-
że  organizuje salę pamięci im poświęconą, która 
znajduje się w SP nr 2 w Piotrkowie Trybunal-
skim. Człowiek, którego warto naśladować. 
 
 
Dlaczego zacząłeś pomagać kombatantom? 
 
Mateusz: Zacząłem pomagać kombatantom, gdyż są to 
osoby zasłużone dla naszego państwa. Mój stryjek był 
weteranem kampanii wrześniowej i powstania war-
szawskiego. Kiedy pomagam, dowiaduję się od nich 
wielu ważnych i ciekawych rzeczy o historii naszego 
kraju. Co najważniejsze, kiedy pomagam, oddaje tym 
ludziom własne szczęście. 
 
Do czego ta pomoc się sprowadza? 
 
Mateusz: Zwykle są to proste czynności jak rozmowa, 
wysłanie kartki świątecznej czy pomoc w zakupach. 
Często pomagam też w biurze Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego w Radomsku oraz przy organizacji salki 
pamięci Armii Krajowej. 
  
Co czujesz kiedy pomagasz? 
 
 Mateusz: Jestem dumny z tego, że pomagam kom-
batantom, że mogę pomóc ludziom zasłużonym. Da-
je mi to na co dzień wiele szczęście 
 

 

Wychowanie patriotyczne — przedstawiamy ciekawych ludzi 
 

 Mateusz Kubiak  

 drużynowy  
1 Piotrkowskiej Drużyny Harcerzy  

im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego  

Jak wspominasz dzień, w którym otrzymałeś Złoty Krzyż 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego? 
 
Mateusz: Wszystko wydarzyło się na Bąkowej Górze w 
trakcie uroczystości poświęconych pamięci żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. O tym, że dostanę 
medal, wiedziałem już wcześniej. Po mszy świętej od-
była się ceremonia wręczenia odznaczeń. Kiedy zosta-
łem wyczytany, poczułem się dumny z siebie. Złoty 
Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego otrzymałem od 
dyrektora Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierz 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego mjr. Mieczysława 
Orzełka. 
 
Dziękuję za podzielenie się z nami własną pasją  
i drogą życiową. 

Rozmawiał: Tomasz Pabisiak,  
klasa I ap,  harcerz od 14 roku życia 

Salwa honorowa przed pomnikiem zamordowanych  przez SB kombatantów   
podczas uroczystości im poświęconych w Bąkowej Górze, 2018. 

Mateusz Kubiak w Sejmie RP 

Przypominamy,  
 

że nadal można przynosić pokarm, koce, stare zabawki dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w 
Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowani pomocą zgłaszają się do p. prof. Lidii Chęcińskiej i p. prof. 

Dagmary Kubali. Zachęcamy do pomocy naszym „braciom mniejszym”!!!! 
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Zdrowa żywność w naszej 
szkole? 

 
   
 Żyjąc we współczesnym świecie często nie ma-
my czasu na regularne posiłki, pilnowania optymal-
nej liczby makroskładników w diecie czy nawet na 
odpowiednią ilość snu. Zazwyczaj nie jesteśmy świa-
domi, jak zapewnić naszemu organizmowi podstawy 
dobrego funkcjonowania. W związku z tym, Redak-
cja pisma szkolnego przeprowadziła anonimową an-
kietę dotyczącą trybu życia, która składała się z jed-
nego otwartego oraz sześciu zamkniętych pytań. Son-
daż miał na celu sprawdzenie sposobu funkcjonowa-
nia uczniów oraz ich wiedzy dotyczącej zdrowego od-
żywiania. Oto jego wyniki. 
 
Pyt. 1. Czy lubisz fast foody? 
                                                        tak:87%          nie:13% 
 
               Nie możemy nikogo obwiniać za lubowanie się w fast foo-
dach. Są to szybkie, smaczne posiłki, dostępne niemal na każdym 
kroku i bardzo popularne ze względu na ogólne zabieganie, konsump-
cjonizm i wygodę. Niestety, jest to jedzenie bogate w kalorie, sól oraz 
tłuszcze, które w dużej ilości niekorzystnie wpływają na nasze zdro-
wie. Tak wysoce przetwarzana żywność jest również źródłem kwa-
sów tłuszczowych trans, które prowadzą do problemów z cholestero-
lem. W składach produktów pojawiają się tzw. 
elementy „E”, które są min. barwnikami, kon-
serwantami, przeciwutleniaczami, zagęszcza-
czami czy emulgatorami, które odpowiadają za 
„ulepszenie” potrawy. Zbyt częste spożywanie 
tego typu pokarmów może prowadzić do nad-
ciśnienia, zatorów, insulinooporności, cukrzy-
cy typu 2, chorób serca, otyłości i wielu in-
nych. Czy warto? 
 

Pyt.2. Czy uważasz śniadanie za najważniej-
szy posiłek dnia? 
                      tak:53%       nie:47%  
  
           Nie jest to wcale banał. Śniadanie sta-
nowi 25-30% dziennego zapotrzebowania 
energetycznego. W nocy poziom cukru w krwi 
spada, a metabolizm spowalnia, powinniśmy 
wobec tego zjeść posiłek 1-2 godziny po prze-
budzeniu. Dostarczamy sobie wtedy kalorie, 
dzięki którym mamy energię. Wpływa ono 
pozytywnie na naszą koncentrację, zapamięty-
wanie informacji, zdolność uczenia oraz rozwój intelektualny. Ucz-
niowie, którzy nie jedzą z rana częściej skarżą się na bóle głowy, złe 
samopoczucie i rozdrażnienie. Śniadanie rozpoczyna dzienny cykl 
regularnych posiłków - które powinniśmy jeść co 3-4 godziny. Oso-
by, które codziennie spożywają śniadania mają o 16% mniejsze ryzy-
ko rozwoju nadciśnienia tętniczego, o 18% zespołu metabolicznego i 
o 19% cukrzycy typu 2.  
 

Pyt. 3. Czy wiesz, ile człowiek powinien dziennie pić wody? 
 
                                                94% wie,           6% nie wie, 
  
                     Przeciętny człowiek dziennie powinien pić około 1,5 

litra wody, jest to jednak niewystarczające, gdy intensywnie  

ćwiczymy, odchudzamy się lub jesteśmy w ciąży. Nawodnienie 

nie odbija się jednak tylko na pracy narządów wewnętrznych, ale i 

kondycji naszej skóry, wyglądu. Wspomaga także proces zrzuca-

nia wagi. 

Pyt. 4. Czy jesz śniadanie przed wyjściem z domu? 
 
                                      tak:68% nie:32% 
 
                            Czasami z powodu pośpiechu, braku chęci, rezy-

gnujemy z przygotowania sobie śniadania w domu, decydując się 

na zjedzenie go w późniejszym terminie w szkole lub pracy. Jest 

to błąd, ponieważ potem często spożywamy niepełnowartościowy 

posiłek albo o nim zapominamy. To z pozoru mało znaczący na-

wyk, jest natomiast szybkim sposobem na przyzwyczajenie się do 

jedzenia w stresie oraz do konsumpcji niezdrowej żywności. 

Pyt. 5. Co jesz na drugie śniadanie? 

 kanapki (43%), słodycze (18%), owoce (8%)  
lub „coś ciepłego” (również 8%); 

 
-  16% ankietowanych nie uznaje drugiego śniadania;  
- zdecydowana większość ankietowanych docenia znaczenie wa-

rzyw w diecie codziennej. Aż 61% je 
warzywa dwa razy lub więcej w ciągu 
dnia.; 
- z kolei 72% respondentów stwierdzi-
ło, że zjada fast foody raz w tygodniu 
lub wcale. To może napawać nas opty-
mizmem, że raczej nie grozi nam oty-
łość!  
 
Pyt. 6. Jak długo śpisz? 
 
- ponad połowa naszych uczniów  
przesypia co najmniej siedem godzin 
(59%). Jest to bardzo prawidłowe 
podejście do znaczenia snu w życiu 
młodego człowieka, do odpoczynku i 
regeneracji naszych szarych komórek. 
Oczywiście sporadyczne przypadki 
„ostrego” uczenia się przed klasówką, 
możemy uznać za dopuszczalne wyjąt-
ki (jak powiedział kiedyś  nauczyciel 
w mojej podstawówce, żeby zasada 

była regułą muszą być wyjątki). 
 

 Reasumując, jesteśmy świadomi roli zdrowego trybu 

życia. Dbałość o zdrowe odżywianie się i higieniczny tryb życia 

na pewno zagwarantują nam w przyszłości zdrowie. Dzięki temu 

nie będziemy mogli narzekać na otyłość, zmęczenie czy też brak 

siły do podejmowania codziennych wyzwań.  Tak trzymać, sza-

nowni czytelnicy! 

Badanie przeprowadziły i opracowały ankietę: 

Natalia Sima i Julia Dyoniziak, klasa Ibp 
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      A teraz  -  
  

chwila prawdy  
finansowej... 

   
 Zaspałeś? Zapomniałeś? A może naszła Cię nagła 
chęć na coś dobrego? Każdy z nas korzysta ze sklepiku 
szkolnego lecz nie zawsze jest to korzystne dla naszego 
portfela. Ten krótki wykaz pomoże Ci wybrać, do którego 
sklepu warto się wybrać na przerwie.  Najdłuższa przerwa 
trwa 15 min, co umożliwia nam korzystanie ze sklepu znaj-
dującego się na rogu potocznie nazywanego „U Żyda”, oraz 
u tego znajdującego się w piwnicy.  
 Jeżeli masz zamiar kupić napój, to zdecydowanie 
lepiej udać się na róg. Zwykła woda potrafi kosztować o 
połowę taniej, dodatkowo znajdziemy znacznie atrakcyjniej-
szy wybór napoi słodzonych (tak, wiem, to niezdrowe). 
 Zupełnie inaczej wygląda cenowo kupienie bułki 
śniadaniowej. Różnica cenowa wynosi 50gr. W piwnicy 
kosztuje jedyne 3.50zł, a na rogu 4zł, a czasami sięga nawet 
4.50. 
Poniżej szczegółowe zestawienie. 
 
 

 
 

Opracowała i poinformowała: Kuc.yk, II a 

Rodzaj produktu Sklep „Na 
rogu" 

Sklep „W piwni-
cy" 

Woda mineralna Od 1zł Od 2zł 

Słodkie napoje Od 2zł Od 3.50zł 

Bułka śniadanio-
wa 

Od 4zł Od 3.50zł 

Batoniki czekola-
dowe 

Od 1.20zł 1.50zł (dostępne 
batony waflowe) 

Napoje pobudza-
jące 

Od 1.80zł 
(napój energe-
tyczny) 

2zł (kawa) 

Słodkie bułki Od 1.50zł 2zł 

 

Czwartkowy freestyle ! 
 W naszej szkole duża liczba uczniów - zwłaszcza 

chłopców  — czuje dużą potrzebę rozwoju artystycz-

nego, co przejawia się w chęci tworzenia pewnego 

rodzaju muzyki.  

   W czwartki wiec, niestety w męskiej toalecie, co 

również niekiedy budzi sprzeciw grona nauczycieli 

(którzy odbierają im i nam możliwość „wyśpiewania” 

swoich umiejętności:)) organizowane są tzw. czwart-

kowe freestyle’e, podczas których uczniowie mierzą 

się w muzycznych bitwach, aby wyłonić tego naj-

zdolniejszego. Jest to dość spektakularne i wywołuje 

entuzjazm widowi. 

 Zastanówmy się wspólnie nad rozwiązaniem 

(wybór innego miejsca?), które przekona grono nau-

czycielskie do naszego pomysłu i  pozwoli nam kon-

tynuować tę fascynującą zabawę!!!  

 

Daruus 
Rysunek: Dżasta, pomysł: Gosia 
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Rozłóż sobie naukę na kilka dni. Wiecie zapewne, 
że nauczenie się dużej partii materiału w jeden 
wieczór jest  bardzo trudne. Dlatego powinniście, 
naukę do ważnego sprawdzianu, zaczynać przy-
najmniej kilka dni wcześniej. Codzienne powtarza-
nie materiału będzie o wiele skuteczniejsze, niż 
nauka na wieczór przed ważną pracą.  

 
Rób sobie przerwy w nauce. Ważne jest, by nie 

„wkładać do głowy” informacji na raz i  pozwalać 
mózgowi na powolne przetworzenie ich.  

 
Jeśli masz taką możliwość, ucz się pośród natury. 

Badania wskazują, że osoby uczące się w towarzy-
stwie drzew i zieleni zapamiętały o 20% więcej niż 
inni. 

 
Posprzątaj swoje otoczenie - nauka w 
porządku na pewno jest przyjemniejsza. 
 
Nauce sprzyja jedzenie orzechów, które 
wspomagają pracę mózgu. 
 
Masz problemy z nauką słówek na język 
angielski? Baw się w skojarzenia! Nawet 
te najgłupsze są skuteczne i pomagają w 
zapamiętywaniu trudnej pisowni. 
 

 Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą 
wam w lepszym i szybszym przyswajaniu wiedzy!  
 

Opracowała: Pola, klasa IIc  

Jak się uczyć? 
czyli metody efektywnej nauki 

 Wielu uczniów dwoi i troi się podczas nauki  
i zastanawia się, co robić, by uczyć się jeszcze lepiej, 

bardziej efektywniej a przede wszystkim - by oceny, 
mimo kilku godzin nauki, nie były tak słabe. Szkoła 
wymaga dobrej pamięci i zapamiętywania wielu rzeczy 
na raz, jednak czy ktoś kiedyś podpowiedział wam, co 

robić, by było nam łatwiej? Mamy na to rozwiązanie! 
Oto kilka sposobów na efektywniejszą naukę dla na-
szych  uczniów: 

 
Powtarzaj sobie dane zagadnienie na głos! Szczególnie 

jest to pomocne w nauce np. dat na historię lub zagad-
nień na język polski!  

 
Opowiadaj innym o tym, czego nauczyłeś się np. ma-

mie, siostrze, dziadku, wujkowi. Wzbudź w nich zain-
teresowanie danym tematem i przy 
okazji pomóż sobie. 

 
Rób notatki z danych tematów. Bada-

nia wskazują, że bardziej niż robienie 
ich na komputerze, pomaga robienie 
ich ręcznie. Być może jest to trudniej-
sze, ale także przy okazji bardziej efek-
tywne! 

 
W swoich notatkach popodkreślaj naj-

ważniejsze rzeczy markerami - twój 
wzrok podczas późniejszej nauki skupi 
się właśnie na nich. 

 

Co ja czytam ! 
  
 Każdy z nas ma potrzebę dzielenia się własną opinią, 
przekazywania z czym się nie zgadza i co mu się spodobało. Ogól-
nopolska akcja cojaczytam polega na „reklamowaniu” książek, 
które lubimy czytać, a więc to idealna forma tworzenia tematów 
rozmów, uczenia się, wyrażania własnej opinii i nauki poprzez 
poznawanie nowych historii. 

     Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. prof. Edyty Cieślak biorą udział w tej akcji ukazując tym samym, że mimo 
pozorów MŁODZIEŻ CZYTA KSIĄŻKI ! I chętnie się tym dzieli zachęcając innych np. w społeczności instagram do się-
gania po lekturę. Wyszukując na instagramie takie konta jak: 
-@cojaczytam 
-@Zaczytani02  
znajdziecie tam książki różnych gatunków wraz z opinią o nich,  która pozwoli wybrać wam coś, co na pewno przy-
padnie wam do gustu. Sprawdzajcie !!!  

                                                  daruuus 
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Coś do obejrzenia...polecamy film Joker 
 

 Joker jest jednym z najbardziej znanych w popkulturze złoczyńców. Arcywróg Batmana doczekał się wła-
snego solowego filmu. Film przedstawia historię przemocy szaleństwa i udręczenia Arthura, którego zagrał Joaquin 
Phoenix. Arthur jest odsunięty poza margines społeczeństwa, żyje we własnym świecie marzeń o normalnym życiu. 
Jednak im dłużej normalność do niego nie przychodzi, tym bardziej bohater się frustruje i kryje w wyimaginowanym 
świecie, w którym nikt go nie skrzywdzi, w którym może mieć wszystko. W pewnym momencie coś w nim pęka i z zagubionego Arthura przei-
stacza się w  Jokera, który chce, by inni zobaczyli i poczuli, czym jest cierpienie. Prawdopodobnie nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie był 
ciągle upokarzany przez innych. Nie szukałby akceptacji u obcych, gdyby zaznał miłości wśród bliskich. Film uderza w poważne społeczne pro-
blemy, o których często się zapomina. Reżyser starał się, by to był zupełnie inny Joker, niż ten, którego do tej pory widzieliśmy w innych pro-
dukcjach z tytułowym bohaterem. Joker jest pięknie nakręcony i zagrany. Jest to bardzo dobry film, który polecamy każdemu bez względu na 
to, czy interesuje się komiksowym światem.  

Pinamup i Kuc.yk kl. IIA 
 

Klub Książki  

w Mediatece 

 Klub Książki w Mediatece to fanta-

styczna idea łącząca młodych ludzi i ich 

pasję, czyli książki. To spotkania młodzie-

ży, która uwielbia czytać - podstawą klubu 

jest dyskusja na temat wybranego tekstu. 

 Spotkania odbywają się zazwyczaj 

raz/ dwa razy w miesiącu, a każdy klubowicz 

dostaje książkę, którą czyta na spotkanie. 

Na spotkaniu egzemplarz zwraca i popijając 

herbatę wypowiada swoje uwagi, przemyślenia 

i wrażenia po lekturze. 

Jak tam się znaleźć? 

Jeśli myślicie o przyłączeniu się do klubu, 

po prostu zadzwońcie do Mediateki lub wy-

bierzcie się do niej osobiście. Tam, perso-

nel na pewno udzieli wam przydatnych infor-

macji.  

Informowała uczestniczka: Smietnisko, klasa IIa 

    Chór  koncertuje! 
 
W czwartek, 9 października 2019 r. w Mediatece  odby-

ła się uroczystość 30 - lecia powstania Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Część 
artystyczną ubogacił występ chóru II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej – Curie pod kierownictwem pani prof. 
Renaty Tomy. Zaprezentował on mini koncert, dając pokaz swo-
ich umiejętności wokalno - instrumentalnych. Był to artystycznie 
mocny akcent kończący uroczystość, choć dla uczestników i słu-
chaczy koncertu na pewno mógłby on jeszcze trwać. Repertuar, 
spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności, która spontanicznie 
zaczęła śpiewać. Wielkie brawa należą się za dobór repertuaru, 
dzięki któremu koncert był ciekawy, różnorodny i pokazujący 
możliwości chóru, zarówno w warstwie brzmieniowej oraz eks-
presji wynikającej z tekstu. Koncert został owacyjnie przyjęty 
przez publiczność, która domagała się bisu. To wielka zasługa 
pani dyrygent Renaty Tomy – która tak przygotowała chór, aby 
wystarczyło mu sił do zaśpiewania pełnego koncertu. 

 
Poinformowała i śpiewała: 

Justyna Magacz, klasa   Iap 

Pozostajemy w klimatach kulturalnych... 

P. prof. Renata Toma dyryguje chórem  
podczas ostatniego koncertu w Mediatece 
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Z naszego podwórka… 
 

W klimacie II LO — zapraszamy do krzyżówki  
i do korzystania z horoskopu:) 

Horoskop  
 
BARAN- dzielny i wytrwały, bywa 
łasy na pochwały, lecz czasami sam się 
łaje, gdy coś mu się nie udaje. Jest 
okropnie uparty i nie wie co to żarty.  
 
   RAZ+DWA+TRZY JEDYNKĘ Z MATMY MASZ TY! 
 
BYK- por ządnie się nagłowi,  zanim krok do przodu zrobi, lecz gdy 
wreszcie iść zaczyna, prze do przodu jak maszyna. Nigdy się nie 
zatrzymuje i wiele na tym zyskuje. Byk naturę taką ma, chce osiągnąć 
co się da.  
 
      LECZ LEKCJA WF MU NIE SPRZYJA!  
 
BLIŹNIĘTA- świat bez ruchu i hałasu jest dla bliźniąt stratą czasu! 
Zwykle pracą się nie chlubią i leniwy żywot lubią, lecz gdy precz 
wygonią lenia, to pracują bez wytchnienia.  
 
      CHEMII NIE LUBIĄ, BO KWASY ŻYWOT PSUJĄ! 
 
RAK- gdy tylko czuje drakę, woli się wycofać rakiem, lecz gdy tkwi 
w rodzinnym kole, wreszcie jest w swoim żywiole. Jest wrażliwy i 
strachliwy co niektórych trochę dziwi.  
 
    Z RAKIEM PIONE PRZYBIJ, BO Z HISTORII CUDA CZYNI! 
 
LEW- jest odważny, silny, dzielny i okropnie samodzielny. Czasem 
takie ma pomysły , że rodzice tracą zmysły. Lew jest bardzo bystry i 
ciekawie coś wymyśli. Nigdy nie ustępuje i przez to przyjaciół sobie 
nie zjednuje.  
 
   LEW Z BIOLOGII JAK KULA U NOGI! 
 
PANNA- jak świat, światem każda panna jest dokładna i staranna. 
Panna boi się ryzyka, niczym ognia go unika. Jednak panna pracowita 
każdego z uśmiechem wita. I tak pannie się udaje, zawsze dobre rady 
daje.  
 
 Z POLSKIM CZOŁO W CZOŁO STOI I NICZEGO SIĘ NIE BOI! 
 
WAGA- chce wieść rajskie życie, hulać, spać i jeść obficie. Zanim 
jakąś myśl wysmaży, wszystko dobrze zmierzy, zwarzy. A gdy już to 
wszystko zwarzy, świat wyglada, jak się marzy. I tak właśnie waga 
ma, ze przeważa, co się da.   
 
  NIE BĄDŹ Z FIZYKI ŁAMAGĄ, BĄDŹ JAK EINSTEIN, ŚWIEĆ 
ODWAGĄ! 
 
SKORPION- pamięć ma nie lada, przy tym nieźle głową włada, ale 
bywa nieżyczliwy i okropnie pamiętliwy. Choć naturę ciężką ma to 
czasami pomoc da.  
 
 NIE PO DRODZE MU Z INFORMATYKĄ, MIJA SIĘ Z JEJ 
PRAKTYKĄ!  
 
STRZELEC- wielki r uch i zmiany, wciąż jest wiecznie zalatany. 
Czemu tak bez przerwy gna? Czy to może jakaś gra? Strzela celnie tu 
tam, jest wspaniały, mówię wam!  
 
  STRZELA Z MATMY NA SPRAWDZIANIE, CZASEM MU SIĘ 
TO UDAJE!  
 
RYBY- wszystkie ryby wprost zachwyca, niezgłębiona tajemnica, 
lecz są także, z tego znane, że są niezdecydowane, więc bez przerwy 
się wahają, czy w te czary wierzyć mają.   
   
RYBY NA WODZIE SIĘ ZNAJĄ, WIĘC CHEMIĘ UWIELBIAJĄ! 
 
 
KOZIOROŻEC  
Jest uparty i wytrwały, nie na żarty. Idzie w górę pomalutku, powolut-
ku, lecz do skutku. Jest bardzo opanowany i ciężko wytrącić go z 
równowagi.  
FIZYKA DLA NIEGO JEST NUDNA, NA SZCZĘŚCIE NIE TRUD-
NA! 
 
WODNIK  
Wizje i marzenia, w rzeczywistość umie zmieniać. Jeśli ma tylko 
okazję, wykorzysta swą fantazję. Jest bardzo pomysłowy i wiele 
pomysłów szybko przychodzi mu do głowy.  
BIOLOGIA TO DLA NIEGO PRZEDMIOT WSPANIAŁY , FAJNY 
I CIEKAWY CAŁY! 
 

 Krzyżówkę i horoskop opracowały:  
Gosia, Kinia, Dżasta 

 Chętnych do  współpracy z gazetką szkolną zapraszamy do zgłoszenia się do sali nr 13, 30 października o godzinie 10.35 lub do p. Cieślak. 


