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Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
Z okazji Bożego Narodzenia, życzymy Wam, by magiczna moc
wigilijnego wieczoru przyniosła spokój i radość. By każda chwila Świąt
Bożego Narodzenia żyła własnym pięknem, a Nowy Rok obdarował Was
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja 1LOA!

Laponia to zimowa kraina Świętego Mikołaja, do której, mimo chłodnego
klimatu, każdego roku przyjeżdża sporo turystów. Kraj ten znajduje się na
północy Finlandii. O każdej porze roku możemy go odwiedzić, obejrzeć
farmę reniferów, a także wysłać pocztówki na ''oficjalnej mikołajowej
poczcie".
Jest możliwość ujrzenia zorzy polarnej, ale trzeba wykazać się
cierpliwością i odpornością na mróz, bowiem temperatura nierzadko spada
poniżej -30 stopni Celsjusza.
W filmach często widujemy ludzi łowiących ryby na zamarzniętym
jeziorze - w Laponii jest to możliwe. Na odważnych czeka też lodowy
hotel, otwarty od początku października do połowy maja, w którym stale
utrzymuje się ujemna temperatura. Osoby, które spędzą tam noc,
otrzymują specjalny certyfikat potwierdzający ich niecodzienny wyczyn.
Laponia sprzyja również aktywnemu wypoczynkowi: można wybrać się
na przejażdżkę saniami ciągniętymi przez renifery albo nauczyć się
powożenia psimi zaprzęgami.

Wywiad z wyjątkowym uczniem klasy III technikum
Sewerynem Szymczakiem
Aleksander Norek: Wykonujesz wspaniałe zdjęcia, jak rozpoczęła się Twoja
przygoda z fotografią?
Seweryn Szymczak: Od dzieciństwa w moim życiu był obecny aparat, potem
w gimnazjum zacząłem rozwijać swoją pasję teraz jest ona całym moim życiem.
Co najbardziej lubisz fotografować?
Ludzi oraz architekturę. Każda sesja jest inna i przynosi mi nowe doświadczenie,
które mogę wykorzystać w przyszłości.
Czy masz już „zdjęcie życia” bądź najlepszy dzień zdjęciowy?
Człowiek uczy się całe życie, ale mam za sobą jeden dzień, w którym moje zdjęcia
pokazały mi, jak ważne jest zatrzymanie chwili.
Przy jakiej sesji to zrozumiałeś?
Fotografowałem wtedy codzienne życie w naszym mieście oraz ludzi po nim
spacerujących, wtedy zrozumiałem, że każda chwila jest warta uwiecznienia,
ponieważ nic nie stanie się dwa razy. Jeśli tylko mamy możliwość - powinniśmy robić
zdjęcia.
Masz jakieś osiągnięcia związane z fotografią?
Brałem udział w wielu konkursach i na jednym z nich zająłem II miejsce. Dotyczył
on zdjęcia portretowego.
Fotografia to tylko hobby czy w przyszłości sposób na życie?
W tym momencie pasja, ale jeśli stanie się sposobem na życie, to nie mogę
zapomnieć, ile radości sprawia robienie zdjęć.
Skąd pomysł by zaprosić Panią Prezydent do naszej szkoły?
Pomysł już dawno pojawił się w mojej głowie i jego realizacja była tylko kwestią
czasu. Rzadko kiedy młodzież ma możliwość porozmawiania z władzami miasta na
temat jego funkcjonowania oraz planów rozwoju. Chciałem również, aby Pani
Małgorzata Mańka-Szulik rozpoczęła swoją trzecią kadencję w naszej szkole.
Planujesz kogoś jeszcze zaprosić?
Chciałbym, aby kolejną osobą był Pan Zbigniew Stryj – aktor i dyrektor Teatru
Nowego. Lista osób cały czas się powiększa. W tym roku planuję zorganizować
jeszcze trzy spotkania, lecz nie zdradzę, kto będzie gościem.
Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelników.

Zdjęcia S. Szymczak

AKTUALNOŚCI SZKOLNE:

Spotkanie z Panią Prezydent Małgorzatą Mańką – Szulik
W listopadzie w naszej szkole gościła Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik,
która przybyła na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem był Seweryn Szymczak. Na spotkaniu padły pytania dotyczące
codziennej pracy i zainteresowań Prezydent Miasta, kierunków, w których warto się
kształcić, budowy stadionu Górnika Zabrze i rozwoju miasta. Pani Prezydent
obiecała, że w przyszłym roku kalendarzowym zostanie wyremontowane nasze
szkolne boisko! To jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla klas piłkarskich.
Na zakończenie zostały wyświetlone filmy promocyjne Zabrza, stworzone przez
Seweryna, którymi zachwyciła się Pani Prezydent. W związku z tą wizytą do szkoły
przyjechali także dziennikarze z TVZ, przeprowadzili oni wywiady z Panią
Prezydent, Szymonem Szymczakiem i Pauliną Miś.
Akcja mikołajkowa 1LOA/B
Miło nam się pochwalić, że klasa 1LOA/B zorganizowała akcję szycia misiów
pluszowych. Zostały one przekazane na Oddziały Dziecięce Szpitala Klinicznego nr1

w Zabrzu. Akcja odbywała się z okazji Mikołajek - 6 grudnia. Mamy nadzieję,
że mali pacjenci byli zachwyceni!
Próbne egzaminy
Od października uczniowie klas kończących gimnazjum, liceum i technikum piszą
próbne egzaminy. Trzymamy kciuki za dobre przygotowanie do tych prawdziwych
testów, które odbędą się w kwietniu i maju.

Akcja „Stop zwolnieniom z w-fu – wywiad z Panią Anną Cwaliną
Co pani sądzi o akcji "STOP zwolnieniom z wf-u"?
Anna Cwalina : Sądzę, że jest to bardzo fajna akcja, mająca na celu zmniejszenie
ilości zwolnień z wf-u.
Czy choroby takie jak astma uniemożliwiają ćwiczenie na lekcjach?
Są to choroby przewlekłe, które uniemożliwiają wysiłek fizyczny na poziomie
profesjonalnym, jednak nie uniemożliwiają one ćwiczeń na lekcji wychowania
fizycznego.
Co - Pani zdaniem _ zniechęca uczniów do aktywności fizycznej?
Do szkół napłynęło tzw. pokolenie Y, które ma problem z koncentracją, ma dostęp
do gier i konsoli PlayStation. Młodzi z tego pokolenia uwielbiają grać na kinekcie
w kosza bardziej niż na żywo.
Jak sport wpływa na nasze zdrowie?
Sport jest przyjacielem człowieka. Poprzez wysiłek fizyczny zwiększamy pojemność
płuc i zwiększamy ilość czerwonych krwinek, które są odpowiedzilane za odporność
jak i wydolność organizmu. Sport w formie rekreacji przedłuża życie.
Co może zachęcić uczniów do ćwiczeń?
Bardzo dużo zależy od nauczyciela, ale także od tego, czy rodzice od najmłodszych lat
wpajali ducha sportu w swoje dzieci. Różnorodność zajęć oraz zainteresowania
uczniów mogą wpływać na zwiększenie chęci do uprawiania sportu.
Jaka była najzabawniejsza wymówka, jaką Pani słyszała, gdy ktoś chciał
wymigać się od zajęć?
W Walentynki uczeń przyszedł na moją lekcję z bombonierką i powiedział, że nie może
ćwiczyć, bo musi iść dać ją swojej dziewczynie albo ona z nim zerwie.

Wywiad z Panem Pawłem Łukasikiem
Czy lubi Pan pracę z uczniami?
Paweł Łukasik: Lubię, pod warunkiem, że Ci, których uczę zasługują na miano
ucznia. Nie odstrasza mnie praca z tzw. trudnym uczniem, znacznie gorzej pracuje
się z kimś totalnie biernym, bez zainteresowań i jakiejkolwiek chęci dowiedzenia
się czegokolwiek.
Jak Pan reaguje, gdy uczniowie ściągają?
Zasady na sprawdzianach są proste i jeżeli ktoś napracował się, żeby zrobić ściągę,
to zasługuje na ostrzeżenie w momencie, gdy próbuje jej użyć, a kiedy już ordynarnie
ściąga, to kończy pracę już ocenioną. Korzystanie z dobrodziejstw tzw. techniki
to pójście na absolutną łatwiznę i dyskwalifikuje od razu.
Dlaczego Pan został nauczycielem historii i EDB ?
Po ukończeniu studiów, czyli 17 latach nauki, trudno było sobie wyobrazić życie bez
wakacji, więc można powiedzieć, że nauczycielem zostałem przez zasiedzenie. A EDB
było poniekąd koniecznością przy zmniejszonych - wskutek reform - godzin historii.
Zresztą praktycznie każdy nauczyciel naszej szkoły posiada kwalifikacje do uczenia
dwóch przedmiotów.
Lubił Pan uczęszczać do szkoły w młodości?
Tak, ale nie ze względu na naukę i zdobywanie wiedzy, a bardziej ze względów
towarzyskich Z uczeniem się - jak sądzę - sprawa wygląda tak samo, jak u większości
uczniów, niektóre rzeczy interesują, ale trzeba uczyć się wszystkich, niezależnie
od preferencji. Trudno żeby każdego interesowało wszystko.
Ma Pan satysfakcję ze swojej pracy?
Tak, ma. Niestety coraz mniejszą, bo też realia zmusiły mnie do cieszenia się coraz
mniejszymi rzeczami. Kiedyś radość sprawiało, że cała kasa rozumiała zagadnienia
i uczestniczyła w lekcji, a dziś wypada zadowolić się jednostkami. Niemiej jednak,
kładę to na karb przybywających lat i nadal naiwnie tlących się oczekiwań.
Jak radzi sobie Pan z trudną młodzieżą?
Nie tyle młodzież jest trudna, co beznadziejne są przepisy uniemożliwiające
konsekwentne egzekwowanie obowiązków. Zawsze uważałem, że w latach mojego
dorastania młodzi ludzie nie byli lepsi od dzisiejszych, tylko na mniej pozwalano.
Inny też by status nauczyciela i stosunek do nauczycieli i rodziców
Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z Panią May
Lubi Pani pracę z uczniami?
Joanna May: Lubię. Lubię uczyć. Sprawia mi satysfakcję, przekazywanie wiedzy
i świadomość, że uczniowie coś zrozumieli oraz, że umieją to wykorzystać w życiu.
Czy uważa Pani, że praca na lekcji powinna być prowadzona przez nauczyciela
tylko na poważnie?
Uważam, że zawsze powinna być miła atmosfera. Może być jakiś żart,
ale na poziomie. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.
Skąd pomysł na „pytanie z kostką”?
Pomysł został zaczerpnięty od matematyczki - Pani Ziętek. A poza tym, nie chcę, żeby
uczniowie myśleli, że specjalnie kogoś wybieram.
Uważa Pani, że wprowadzenie nowego kierunku - ochrona środowiska - jest
dobrym pomysłem?
Myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem, bo skażenie środowiska jest coraz większe
i są potrzebni specjaliści, żeby się tym zająć.
Czy miała Pani jakieś poważne konflikty z uczniami?
Raczej chyba nie. Pozdrawiam moją klasę II GC i wszystkich uczniów, których uczę,
a szczególnie chomiki, żuki i ślimaki.
Dziękujemy za rozmowę.

Premiery kinowe
John Wick
Emerytowany zabójca zmuszony jest wrócić do akcji z powodu sadystycznego zbira
powiązanego z nowojorską mafią. Głodny zemsty Wick ponownie wykorzystać musi
swoją bezwzględność i umiejętności, które sprawiły, że stał się legendą podziemia.
Data premiery: 5.12.2014
Annie
Nowa wersja popularnego musicalu broadwayowskiego. Historia sieroty, która
zostaje adoptowana przez zamożnego kandydata na burmistrza.
Data premiery: 25.12.2014
Noc w muzeum: Tajemnica grobowca
Ben Stiller ponownie w roli Larry’ego Daleya, strażnika w muzeum, w którym nocą
ożywają zgromadzone w nim niezwykłe eksponaty. Tym razem Larry wyrusza wraz
z synem do Londynu, by w Muzeum Brytyjskim przeżyć największą przygodę swego
życia.
Data premiery: 26.12.2014
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii
Ostatnia część trylogii fantasy w reżyserii Petera Jacksona i wszystko wskazuje
na to, że również wielkie pożegnanie widzów ze światem Śródziemia. Film ma być
pełnym rozmachu zakończeniem przygody grupy bohaterów, którzy wypuścili
na świat zabójczą siłę - Smauga. Smok atakuje bezbronnych ludzi z Esgaroth.
Data premiery: 26.12.2014
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