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Dziś zapraszamy na wywiad z nauczycielką
biologii, panią Emilią Turek.
Uczniowie:
Dzień
dobry,
Czy
możemy
zadać Pani kilka
pytań?
Pani
Emilia
Turek: Oczywiście.
U: Co skłoniło Panią do nauczania młodzieży?
PE: Nie lubię nudy, a młodzież nie pozwala mi się nudzić. Młodzi ludzie mają
głowy pełne pomysłów, są kreatywni,
a z nimi każdą lekcja jest inna i to najbardziej lubię.
U: Czemu akurat biologia?
PE: Biologia to nauka o życiu, o wszystkim co nas otacza, o nas samych. Od
pierwszej klasy liceum wiedziałam, że to
będzie biologia, ponieważ świat przyrody mnie fascynuje. Później poszłam na
studia biologiczne i do tej pory jestem
biologią zafascynowana.
U: Za co lubi Pani swoją pracę?
PE: Swoją pracę lubię za kontakty
z ludźmi, za to, że nie jest to banalna
praca i są widoczne jej efekty.
U: A jak się Pani podoba atmosfera
w naszej szkole?

PE: Nasza szkoła jest wyjątkowa, atmosfera jest tutaj cudowna, przyjazna.
Jest tu indywidualne podejście do każdej osoby. Przemili ludzie, sympatyczni, a to jest najważniejsze.
U: Czy coś stanowiło dla Pani trudność
podczas pierwszych dni nauczania w tej
szkole?
PE: Nie, lubię uczyć, lubię młodzież.
Nie pamiętam, żebym miała jakieś trudności.
U: A jak Pani ocenia lekcje zdalne?
PE: Bardzo źle, ponieważ ja stawiam
na bezpośredni kontakt z ludźmi, na
aktywność, lekcje online nie oddawały
tego.
U: A co lubi Pani robić w wolnym czasie?
PE: Czytać książki i chodzić na spacery.
U: Bardzo dziękujemy za wywiad, miłego dnia.
PE: Dziękuję, miłego dnia.
Wywiad przeprowadzili:
Oliwka Jankowska z klasy II B
oraz Mikołaj Jacyna z klasy III B
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Ciekawostki historyczne
Dziś króciutko o Konstytucji Marcowej
Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku, młode
państwo musiało zbudować podstawy prawne, które umożliwiłyby
mu sprawne funkcjonowanie, jak również normowały najważniejsze
podstawy ustroju. Pierwsza konstytucja z prawdziwego zdarzenia
została uchwalona 17 marca 1921 roku.
Wprowadzała w Polsce trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Prezydent był wybierany na 7
-letnią kadencję.
Konstytucja obowiązywała do 1935 roku.
Mikołaj Jacyna

OBCHODY DNIA PATRONA W NASZEJ SZKOLE
25 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona, który celebrujemy w rocznicę śmierci Stanisława Lema (w tym roku dwa dni wcześniej).
W tegorocznych obchodach nie zabrakło Dyktanda o Pióro Lema, które tym razem dotyczyło tatuażu,
którego zapragnął pewien marynarz. Nie zabrakło minikonkursu na kosmiczny makijaż lub niesamowity ubiór
czy też zmagań sportowych prowadzonych, jak zawsze, przez niezłomnych trenerów - panią Anię i pana
Przemka. Ponadto młodzież mogła poznać sekretarza samego Stanisława Lema, pana Wojciecha Zemka, który
przybliżył ciekawostki z życia Mistrza i swoje refleksje związane z pracą u samego Lema.
Na zakończenie obchodów zostały wręczone nagrody za udział w dyktandzie o Pióro Lema, za najbardziej "odlotowe i kosmiczne" makijaże wręczono vouchery na niepytanie do wykorzystania do 8 kwietnia, wręczono także upominki uczniom, którzy w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zgłosili najwięcej kilogramów baterii, nakrętek i makulatury. Wśród sportowców również znaleźli się tacy,
co zasłużyli na nagrody.
W dzień NASZEGO PATRONA niespodzianki otrzymali również uczniowie, którzy angażowali się
w realizację projektu DEUTSCH PLUS. Upominki przesłał organizator projektu - Goethe Institute.
Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, miło spędzili czas na integracji, a na zakończenie otrzymali
słodkości ufundowane przez Radę Rodziców.
Więcej na stronie internetowej szkoły
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Zapraszam na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO
Dziś proponuję Wam słownictwo związane z matematyką i biologią.
W nawiasach podaję wymowę. Miłej nauki!

Мaтематика - [mate-ma-tyka] matematyka
Ділення - [dilennia] dzielenie
Множення - [mnożenia] mnożenie
Додавання - [dodawannia] dodawanie
Віднімання - [widnimannia] odejmowanie
Лінійка - [linijka] linijka
Циркуль - [cyrkul'] cyrkiel
Біологія - [bio-lo-gia] biologia
Олівець - [oliwec'] ołówek
Рослина - [roslyna] roślina
Ножиці - [nożyci] nożyce
Овоч - [owoć] warzywo
Кутник - [kutnyk] ekierka
Гриби - [gryby] grzyby

WARSZTATY KOMIKSOWE KLASY II B
22 marca klasa II b, wraz nowymi kolegami i koleżankami z Ukrainy, uczestniczyła w niecodziennej lekcji historii połączonej z pracą
warsztatową na temat powstawania komiksów, która odbyła się w Instytucie
Pamięci Narodowej w Warszawie.
Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji dra Włodzimierza Krajewskiego i dra Tomasza Łobuszewskiego, którzy opowiedzieli o pomyśle przeniesienia poważnej historii do komiksu. Doktor Krajewski stwierdził,
że ich komiksy „opowiadają o prawdziwych ludziach – zwykłych ludziach, których los tak się potoczył, że stali
się osobami niezwykłymi”. Drugi z prelegentów dokonał omówienia i prezentacji nowej części komiksowej
„Wilcze Tropy” poświęconej jednemu z najwybitniejszych dowódców oddziałów partyzanckich AK, Antoniemu Hedzie. Klasa II b miała także okazję poznać osobiście córkę „Szarego”, która pokrótce opowiedziała o
losach swego ojca.
Następnie pod czujnym okiem scenarzysty p. Sławomira Zajączkowskiego i rysownika p. Krzysztofa
Wyrzykowskiego uczniowie oddali się pracy twórczej, wykonując fragmenty swoich komiksów. Wcześniej
dowiedzieli się, na czym polega proces twórczy komiksu i co jest gwarancją sukcesu.
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IM. STANISŁAWA LEMA W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

1 KWITNIA - PRIMA APRILIS

KĄCIK WIERSZOKLETÓW
***
Chciałbym Ci dać to
Czego nie ma na świecie
Diamenty zielone jak Twoje oczy
Róże błękitne jak letnie niebo
Sznury pereł błyszczące jak gwiazdy
I suknie lśniącą jak księżyc w pełni
Kwiaty od twoich ust czerwieńsze
Pierścionek jaśniejszy niż słońce majowe
Słowa, których nikt wcześniej nie powiedział
I wiersz najpiękniejszy ze wszystkich
Noc co uderza do głowy mocniej niż wino
Bo Ty tą co zasłużyła na to wszystko
Wiersz napisał Mikołaj Jacyna z klasy III B

Umowa na budowę naszego
LO – podpisana
22 marca podpisano umowę z wykonawcą nowej siedziby naszego liceum.
Już teraz nie możemy się doczekać końca
budowy, która niebawem się rozpocznie. Zgodnie
z ofertą firma Arcus Technologie Sp. z o.o. zbuduje gmach naszej szkoły w ciągu 18 miesięcy.
Wartość całego zadania to 19 189 599,00 zł,
z czego 16,3 mln zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych.

Prima aprilis, które świętujemy 1 kwietnia, to
dzień, w którym trzeba szczególnie uważać. Zapewne
czekają nas dziś psikusy ze strony rodziny, znajomych,
a nawet nieprawdziwe informacje podawane w mediach. Prima aprilis oznacza po łacinie po prostu "1
kwietnia". Sam zwyczaj pochodzi najprawdopodobniej
od rzymskich świąt - Cerealiów.
Skąd się wziął prima aprilis?
Pochodzenie zwyczaju primaaprilisowego nie
jest do końca pewne. Wywodzi się on najprawdopodobniej z jednego z kwietniowych świąt rzymskich.
Wedle jednej z teorii – z uroczystości Cerealiów obchodzonej 19 kwietnia, podczas której proszono boginię urodzaju - Cererę - o prima aprilis, czyli urodzajny
kwiecień. Według innej – ze święta na cześć bożka
śmiechu i wesołości, przypadającego na 1 kwietnia,
kiedy Rzymianie obchodzili Nowy Rok. Do Polski prima aprilis zawitał w XVI wieku. W XVII w. polski
poeta Wacław Potocki pisał:
Prima aprilis albo najpierwszy dzień kwietnia. Do rozmaitych żartów moda staroletnia.
Dzisiaj święto obchodzi się w całej Europie,
chociaż nie wszędzie tego samego dnia i pod tą samą
nazwą. Hiszpanie robią sobie żarty nieco wcześniej:
28 grudnia w Dniu Świętych Niewiniątek. Anglicy
wprawdzie obchodzą to święto 1 kwietnia, ale nazywają je Dniem Głupca. Oryginalni są także Francuzi prima aprilis to u nich poisson d'avril, co dosłownie
znaczy: kwietniowa ryba.

Więcej na stronie
powiatu.

Miłego dnia życzy Redakcja.
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