Grudzień 2021

Z życia szkoły
Przedstawiamy krótką fotorelację z
wydarzeń, które miały miejsce w
naszej szkole.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Mistrzynie w szkołach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Otrzęsiny klas pierwszych

Wyjście do kina na film "Mistrz"

Dzień Sybiraka

Ciekawe lekcje biologii
Zbiórka dla schroniska w Katowicach

Przedmiotowa wycieczka śladami
twórczości Wyspiańskiego

Projekt "Koperty życia"

Bieg w Parku Kościuszki

Dzień Edukacji Narodowej

„Różowy październik 2021”

Potyczki prawne

Akcja "Zrób to dla jaj"

VI Forum Samorządów Uczniowskich

Różowe skrzyneczki

Mistrzostwa Katowic w szachach drużynowych

Akademia z okazji 11 listopada

Pieczenie pierników

Pieczenie pierników

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią
kamienie 1981 – pamiętamy!”

Zbiórka dla schroniska

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego
Wycieczka do Zakopanego

Praktyki uczniów w Rimini

Mistrzostwa Katowic w tenisie
stołowym

Obchody święta Andrzejek

Konkurs „Myśl pozytywnie”

Mikołaj w naszej szkole

Świąteczna zbiórka książek dla pacjentów onkologicznych

Gra terenowa Fair Train

Wizyta w hotelu

Lekcja WF-u "w terenie"

Kiermasz Mikołajkowy

Kącik poetycki
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością
uczniów naszej szkoły. Dzisiaj prezentujemy
wiersz uczennicy klasy 1ahot, który zajął 1.
miejsce w szkolnym konkursie pisarskim
"Mistrz pióra".
Ponoć oczy są zwierciadłem duszy
Przez jego spojrzenie moje serce topnieje
Łomocze tak prędko jak rajdowiec na wyścigu
Czas na wyznanie dziś mu w końcu powiem
Zatrzymuje się nagle serce połamane
On jest z inną uczucia zostały zabrane
Miłość zastąpiła depresja smutek przyćmił radość
Nadzieja matką głupich? W takim razie witam Mamo
Ból rozrywa duszę na najmniejsze części
Zawracam na pięcie uwalniając łzy
Niestety mnie nie kocha lecz wciąż mam jego przyjaźń
Ale mi to nie wystarczy
Pragnę jego miłości większości uwagi
Sensu nie ma to życie
Moje serce się już nie poskłada
Czas leci wolno jak zmęczony ślimak
Siedzenie tutaj to istna tortura
Zapominam o uczuciu i w rozpacz daje nura.
Angelika Łątka 1ahot

Kącik filmowy
Drodzy czytelnicy! Mamy dla was kilka ciekawostek z
wielkiej sceny oraz naszych czytelniczych półek. W
tym zakątku znajdziecie recenzje filmów i książek
oraz zapowiedzi nowości kinowych. Nie ma nic
lepszego niż trochę kultury w długie jesiennozimowe wieczory. Zapraszamy na kolejne strony.
Miłego czytania!

Co na ekranach?
W listopadzie i grudniu czeka nas wiele premier kinowych,
które zadowolą każdego widza. Komedie, filmy sci – fi,
biografie czy dramaty, dla każdego coś dobrego.
Od 5 listopada fani Marvela obowiązkowo muszą wybrać się
na „Eternals”.
Świat kinowych premier powiększył się o 3 film czwartej fazy
MCU. (Marvel Cinematic Universe). „Eternals”, bo o tym
tytule mowa, opowiada o przedwiecznej rasie
nieśmiertelnych istot. Przybywają oni na Ziemię w epoce
kamienia aby, wspomóc rozwój ludzkości. Jednak nie tylko
to jest ich zadaniem, muszą obronić ludzkość przed
Dewiantami, przypominającymi zwierzęta olbrzymimi
potworami. Odgrywają też oni cichą rolę w trakcie rozwoju
cywilizacji. Akcja główna zawiera wiele retrospekcji, które
ukazują nam procesy "uczłowieczniania" się boskich istot.
Przecież nieśmiertelne serca nie są z kamienia. Opinie na
temat tej drużyny uniwersum MCU są z grubsza
podzielone. Czy film jest godny obejrzenia? Sami
zadecydujcie !

Co na ekranach?
Z mocniejszych wrażeń dramatycznych oraz specjalnie dla
widzów lubiących dawkę historii na ekranie polecamy film
„Obłoki śmierci. Bolimów 1915.” Ten osadzony w realiach I
Wojny Światowej fabularyzowany dokument przedstawia
wydarzenia pod Bolimowem, gdzie po raz pierwszy w historii
przeprowadzony został masowy atak bronią chemiczną.
.

Co na ekranach?
W podobnym klimacie utrzymany jest film „438 dni”.
Szwedzka produkcja oparta na prawdziwej historii z 2011
roku, gdy dwaj szwedzcy dziennikarze – Martin Schibbye i
Johan Persson postawili na szali nielegalne przekroczenie
granicy z Somalii do Etiopii. Planują zrobić materiał o
nielegalnym wydobyciu ropy naftowej w ogarniętym
konfliktami zbrojnymi regionie, jednak ich pracę przerywa
państwo
o rządach dyktatorskich, w którym wolność słowa nie
istnieje. Film zdobył nagrodę Złotego Żuka za najlepszą
muzykę. Pozycja obowiązkowa dla osób lubiących filmy o
zabarwieniu politycznym, historycznym oraz dziennikarskim.

Co na ekranach?
Film, na który czekamy z
niecierpliwością ma premierę 26
listopada. Oczywiście jest to
amerykańska produkcja „House
of Gucci” o polskim tytule „Dom
Gucci”. W roli głównej
niesamowita Lady Gaga. Na
ekranie zagoszczą również takie
gwiazdy jak: Salma Hayek, Al
Pacino, Adam Driver, Jared Leto
czy Camille Cottin. "Dom Gucci"
inspirowany jest szokującą,
prawdziwą historią rodzinnego
imperium stojącego za włoskim
domem mody Gucci. Trzy dekady
miłości, zdrady, dekadencji,
zemsty, zwieńczone w końcu
morderstwem, pokazują, co
znaczy nazwisko Gucci, ile jest
warte i jak daleko posunie się
rodzina, by nie wypuścić z rąk
kontroli nad fortuną.

Co na ekranach?
Dla fanów komedii romantycznych i polskiego kina
polecamy film „To musi być miłość”. Rodzinna komedia o
losach trzech sióstr przechodzą zawirowania życiowe.
Mądra, lekka i pełna humoru komedia w gwiazdorskiej
obsadzie. Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Małgorzata
Kożuchowska, Anna Smołowik oraz Mateusz Rusin.
Reżyseria Michała Rogalskiego a scenariusz autorstwa
Agnieszki Pilaszewskiej

Kącik książkowy
Serdecznie polecamy kolejną książkę, idealną na
długie wieczory. Jeśli lubicie całkowicie zatracić się
podczas czytania w historii przyprawiającej o
dreszcze, jest to pozycja dla Was. Recenzję
znajdziecie na kolejnej stronie. Miłego czytania!

„Czarna Księga Sekretów” autorstwa F E Higgins
Ludlow Fitch odzyskuje przytomność, gdy zostaje przykuty
do krzesła przez swoich pijanych rodziców. Barton
Gumbroot, miejscowy wyrywacz zębów, pochyla się nad nim,
wymachując szczypcami. Rodzice Ludlowa sprzedali jego
zęby Gumbrootowi za trzy pensy za rzut, żeby zapłacić za
dżin. W strachu Ludlowowi udaje się uciec z makabrycznego
trójkąta i wykrada się na tylnym siedzeniu powozu, z dala od
brudu Miasta do odległej wioski Pagus Parvus. Spotyka tam
Joe Zabbidou, właściciela lombardu, który oferuje mu pracę.
Ludlow wkrótce odkrywa, że Joe nie jest zwykłym
człowiekiem. Joe kupuje sekrety, najgłębsze, najciemniejsze
sekrety ludzi. Za które dobrze płaci. Joe zatrudnia Ludlowa
jako swojego asystenta, który zapisuje wiele szatańskich
wyznań mieszkańców miasteczka w oprawionej w skórę
księdze zatytułowanej: Czarna Księga Tajemnic... Jest grabarz,
który odkopuje ciała i je sprzedaje, rzeźnik, który robi trujące
ciasta, księgarka, która morduje swoich klientów. Ale
wszystkie tajemnice w Pagus Parvus mają wspólny wątek –
wszystkie wracają do miejscowego właściciela ziemskiego i
tyrana, Jeremiasza Ratchetta.

„Czarna Księga Sekretów” autorstwa F E Higgins
Historia jest dość interesująca. Wspaniały prosty styl,
który nie potrzebuje nadmiaru dekoracji. Jest mroczna,
ponura, ale pod tą brudną powierzchnią kryją się ludzie,
którzy walczą, ponieważ urodzili się biedni i bezsilni. Są
jednak ludzie próbujący przywrócić równowagę. Widzimy
świat Ludlowa od pierwszego rozdziału, w którym ucieka
od swoich pijanych rodziców i Bartona Gumbroota,
maniaka wyrywającego zęby. Pewny siebie dziewięciolatek
mógł czytać i cieszyć się Czarną księgą tajemnic.
Bohaterowie są wspaniali – od tajemniczego Joe, do
przestraszonego i pomarszczonego grabarza Obadiaha
Stranga, trującego rzeźnika Horatio Cleavera i
zastraszającego bogacza Jeremiasza Ratchetta, po młodego
chłopca z przeznaczeniem – Ludlowa Fitcha.
Wioska Pagus Parvus i jej mieszkańcy są przedstawieni jako
ludzie ubodzy i z wieloma problemami, które ich trapią,
więc jeden po drugim, wieśniacy przychodzą do Joego o
północy, żeby się odciążyć.
Czarna Księga Sekretów to połączenie smutnych realiów
małej wioski z XIX wieku i powieści fantasy w klimacie baśni.
Przedstawia ludzi którzy walczą o wolność i godne życie,
nie muszą bać się swoich sekretów i ludzi, którzy chcą
wykorzystać ich sekrety przeciwko nim.

Z życia biblioteki
Poniżej znajdziecie zdjęcia, przedstawiające
wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich
miesiącach w naszej bibliotece szkolnej.

Koszulka Ambasadora Akcji Czytaj.PL
Akcja Czytaj.PLL

Nowości w naszej bibliotece
Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych

Dary od nauczycieli naszej szkoły

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Kółko szachowe

Zwyciezcy ogólnopolskiego konkursu szachowego
Szachmaks

Akcja promująca czytelnictwo "Książkowe polecajki klasowe"

Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych

Warsztaty Zwolnieni z Teorii

Konkurs "Biblioteczki Nauczycielskie"

Rozdanie nagród z okazji Tygodnia Języków Obcych

Akcja czytelnicza "Książkowe Polecajki Klasowe"

Targi Książki w Katowicach

W wyjątkowym czasie przedświątecznych przygotowań
redakcja "Przecieku" składa najserdeczniejsze życzenia
Szanownej Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom
Administracji oraz wszystkim uczniom ZSE. Niech okres Świąt
Bożego Narodzenia będzie dla Was (Państwa) okazją do
odpoczynku w gronie najbliższych, życzymy by magiczna
atmosfera zagosciła w domach, umysłach i sercach.
Zdrowych, spokojnych oraz radosnych Świąt!
Życzymy również wystrzałowych imprez Sylwestrowych i
szampańskiej zabawy, Szczęśliwego Nowego Roku!
Do zobaczenia w szkole w 2022 roku!
Readkcja "Przecieku" w składzie:
Ewa Cisek
Dorota Piksa
Małgorzata Dardzińska
Jakub Stachoń
Angelika Łątka

