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Nasze Su

Nazywam się Aleksander Kowalczyk i jestem
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
Uczęszczam do klasy III o profilu humanistycznoprawnym. Uwielbiam realizować się społecznie,
pasjonują mnie historia, nauki społeczne tj.
politologia, socjologia oraz prawo. Kocham
podróżować i poznawać nowe kultury. W
wolnych chwilach czytam książki, szczególnie
literaturę faktu, reportaże oraz
popularnonaukowe. Jestem ogromnym fanem
uniwersów Pokémon i Marvel.

Cześć! Nazywam się
Julia, jestem
obecnie w klasie 3
na profilu
humanistycznoprawnym. W
samorządzie pełnię
funkcję zastępcy
przewodniczącego.
Moje
zainteresowania to
historia oraz grafika
komputerowa.
Czytam dużo
książek, szczególnie
o tematyce
psychologii. Jestem
otwarta na nowe
znajomości!
Zwiedziłam całą
masę miejsc od
Tunezyjskich plaż po
Szkockie Góry

Nazywam się Amelia Szafraniak, uczęszczam do klasy II
biologiczno-chemicznej, w naszej szkole pełnię funkcję
Rzecznika SU. Prywatnie jestem człowiekiem, który nie
potrafi usiedzieć w miejscu: kolarstwo, górskie
wędrówki, podróże, teatr to tak, jak praca na rzecz
społeczeństwa, nieodłączne elementy mojego życia.
Czasem jak każdy potrzebuje chwili wytchnienia, wtedy
chętnie sięgam po filiżankę aromatycznej kawy i
książkę o tematyce medycznej lub popularnonaukowej.
Mogę nazwać się również nałogowym serialomaniakiem
i początkującym zajawkowiczem uniwersum Pokémon.

Julek podpowiada...
CZY MOGĘ ZMIENIĆ PROFIL?
Profil wybiera się w momencie rekrutacji do klasy
pierwszej. Każde zgłoszenie tylko w uzasadnionych
przypadkach jest rozpatrywana przez pana Dyrektora.
CZY MOGĘ ZDAWAĆ NA MATURZE PRZEDMIOTY, KTÓRE
NIE SĄ ROZSZERZANE NA MOIM PROFILU?
Tak! Przedmioty wybrać można z listy wskazanej przez
dyrektora CKE . Można nawet zdawać rozszerzenia, które
w naszej szkole nie są nauczane na przykład Historia
Sztuki czy Historia Muzyki!
JAK MOGĘ ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻYCIE SZKOŁY?
Angażowanie się w życie szkolne jest bardzo łatwe i
przyjemne! Możemy brać czynny udział w przygotowanych
przez samorząd uczniowski dniach tematycznych i innych
wydarzeniach szkolnych. Julek podsłuchał że jeszcze we
wrześniu możecie spodziewać się dnia Kawy!

Jak niektóre
profile
oceniaja
uczniowie?

Zuzanna
Leciejewska
III A

Na profilu językowym
roszrzeamy nic innego jak
języki! A mianowicie jest nim
język angielski i niemiecki,
kolejnym roszerzeniem jest
geografia. Jako iż szkoła
uczestniczy w projekcie Erasmus
klasa językowa zyskuje na tym
naprawdę sporo! Wycieczki,
spotkania online i poznawanie
nowych osób z innych państw i
to w dodatku na lekcji! kolejną
nietypową dla innych uczniów
rzeczą są escape room'y z
języka angielskiego, za które
możemy nawet dostać
certyfikat ukonczenia!
Podsumowując profil jeszykowy
jest po prostu great!

Biol-chem to profil z rozszerzoną
biologią chemią oraz językiem
angielskim. Co do nauki, trzeba
być bardzo systematycznym, Jest
dużo materiału do nauki
pamięciowej i trzeba go
zrozumieć. Wszystko zależy od
twojego zaangażowania!

Po biol-chemie mamy
wiele zawodów do
wyboru od
fizjoterapii,
medycyny, aż po
kosmetologię czy
kryminalistykę

Milena
Nawrocka
III D

Kinga
Rochowska
II C

Wybierając klasę
humanistyczno-prawną w
naszej szkole dogłębnie
poznasz historię literatury,
kryjące się za nią ideały i
bogate korzenie, które
doprowadziły do
wykrystalizowania się owych
nurtów myślowych. Odkryjesz
co kształtowało współczesne
społeczeństwo i jakie związki
przyczynowo-skutkowe musiały
zajść, aby cywilizacja
europejska osiągnęła tak
wysoki poziom rozwoju. Każda
osoba zainteresowana
wszelkimi dziełami kultury oraz
jej historią, powinna rozważyć
omawiany profil.

Profil mat-geo jest
interesujący dla osób które
lubią matematykę i
geografię. Nauczyciele
rozszerzeń są bardzo
wymagający ale, wyrozumiali
i dobrze uczą. Lekcje są
interesujące i wiele można z
nich wynieść. Kiedy masz
jakiś problem śmiało można
się zwrócić do nich o pomoc.

Uczeń
anonimowy

Budżet Obywatelski Miasta
Leszna 2023

Głosowanie trwa od 14 do 28 września

ZAGŁOSUJ NA PROJEKT NR 7!
"Rewitalizacja dziedzińca przy III Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w
Lesznie pl. Kościuszki 5"
Zapraszamy do
skanowania kodu i
głosowania!

Horoskop październikowy
Waga (23 września-23 października)
W tym miesiącu czekają cię sukcesy na drodze
zawodowej. Zadbaj o relacje z rodziną i spróbuj
nowego hobby. W miłości czeka cię niespodziewany
zwrot akcji. Ale czy pozytywny? Julek mówi, że To
zależy tylko od ciebie!

Lew (23 lipca-22 sierpnia)
Niepokoją cię powracające bóle głowy i migrena?
Najwyższy czas zadbać o zdrowie! Julek wróży Ci
szczęście w obecnym związku. Singli czeka
niezapomniana przygoda. Szczególnie zadbaj o
oceny – w drugim semestrze Ci się to opłaci.

Koziorożec (22 grudnia-20 stycznia)
Julek stwierdził, że to nie jest najlepszy czas
na podejmowanie nowych znajomości. Uważaj, bo
ktoś w twoim otoczeniu może źle ci życzyć.. Bądź
pozytywnej myśli, bo wszystko co teraz cię
martwi się ułoży. Wstrzymaj się od intensywnej
nauki, bo na pewno dasz sobie radę!

Panna (23 sierpnia-22 września)
Julek radzi żebyś wstrzymał się od
kupowania w automacie.. Na pewno mu
podziękujesz! Postaraj się znaleźć czas na
regularne powtórki. Pod koniec miesiąca ktoś
z twojej przeszłości powróci i wywróci
twoje życie do góry nogami..

Julek wróży...
Skorpion (24 października-22 listopada)
Postaraj się nie brać na siebie zbyt dużo
obowiązków, ponieważ nie popłaca to tobie i
osobom z twojego otoczenia. Julek zobaczył,
że w miłości czeka cię bolesny rozpad.
Październik
zdecydowanie
okaże
się
najgorszym miesiącem w roku.

Bliźnięta (21 maja-21 czerwca)
W tym miesiącu czeka cię dobra passa.
Spodziewaj się zaproszenia na randkę. Twoi
przyjaciele
przygotują
dla
ciebie
zaskakującą niespodziankę. Julek widzi nowe
szanse na wzbogacenie się..

Baran (21 marca-20 kwietnia)
W październikowym okrsie szczególnie będzie
doskwierać ci samotność. Julek radzi byś
przemyślał swoje dotychczasowe decyzje i
dokładnie je przeanalizował przed ich
podjęciem by nie rzucać słów na wiatr.
Postaraj się wspomóc własny rozwój.

Ryby (19 luty-20 marca)
Ryby powinny sprawdzić co dzieje się u ich
znajomych. Julek przepowiada, że zmierzacie w
dobrą stronę. Unikajcie stresujących sytuacji
i niezdrowego jedzenia. Pozytywny skutek
będą
mieć
ćwiczenia
–
zarówno
te
wspomagające kondycję jak i zdrowie
psychiczne.

Strzelec (23 listopada-21 grudnia)
Strzelce powinny wstrzymać się od podejmowania
ważnych decyzji w tym miesiącu. Skupcie się na
relacjach z rodziną i rozwoju emocjonalnym.
Może spacer z muzyką w tle ukoi wasze nerwy?
Znajdźcie sposób na zniwelowanie stresu.

Wodnik (21 stycznia-19 lutego)
Spróbujcie szczęścia z osobą w której jesteście
zakochani. Julek przepowiada, że to wasza
bratnia dusza. Wykorzystajcie nadażającą się
okazję do spotkania z tą osobą. W sferze
zawodowej
same
sukcesy!
(Szczególna
komatybilność z wagą)

Byk (21 kwietnia-20 maja)
Julek powiedział, że październik będzie dla ciebie
bardzo pracowitym miesiącem – na szczęście
wszystkie inicjatywy, których się podejmiesz
zakończą się dla ciebie korzystynie. Uważaj na
osoby spod znaku raka. Planują spisek przeciwko
tobie.,

Rak (22 czerwca-22 lipca)
Julek radzi byś udał się na rutynowe badania..
Duża szansa na nowe znajomości. Koniecznie
odwracaj się za siebie w drodze do domu!
Szczęście w karierze w tym przypadku dużo ci
nie da..

Nasycony
Beznadzieją
Miłosz
Podgłaśniam muzykę lecącą w słuchawkach,
przymykam oczy i zakładam ręce za głowę. To
chyba najlepszy moment w ciągu całego dnia. Leżę
beztrosko i czuję, jak wszystkie moje mięśnie powoli
się rozluźniają. Ostatnio coraz częściej odczuwam
niepokój i kłucie w klatce piersiowej. Najgorsze są
poranki, które zaczynają się od duszności.
Pamiętam, jak w poniedziałek na pierwszej lekcji,
którą był polski, pisaliśmy notatkę. Przez to, że
poczułem nagły przypływ lęku, nie byłem w stanie
normalnie pisać. To uczucie przypominało
odrętwienie w okolicy palców, które uniemożliwiało
mi stabilne utrzymanie długopisu.
Raptem otwierają się drzwi. Wystraszony siadam na
krawędzi łóżka i ściągam słuchawki, ściszając
muzykę.
– Co robisz? – pyta mama.
– Nic. Słucham muzyki. – Wzruszam ramionami,
starając się brzmieć obojętnie. – Coś ty taki
wystraszony? Ukrywasz coś? – Zakłada ręce na
biodrach. – Nie, po prostu znowu tu wchodzisz –
mówię, po czym przygryzam wnętrze policzka. – To
już nie mogę do ciebie wejść?

Wstaję i odłączam wtyczkę od telefonu. Podchodzę do
stolika nocnego, który znajduje się tuż przyłóżku i wkładam
słuchawki do górnej szuflady.
– Posprzątałbyś tu. Gdy ja byłam w twoim wieku, to zawsze
miałam porządek. Twój ojcieczresztą też. Nigdy nie muszę
po nim sprzątać.
– Jezu, dobra. Zaraz tu ogarnę. – Przewracam oczami. – Nie
zaraz, tylko teraz. – Wskazuje na biurko, na którym znajduje
się pusty kubek pokawie. – Tu masz pranie. – Kładzie na
kołdrze ubrania złożone w kostkę.

To pierwsza część opowiadania utalentowanej Natalii Skorupińskiej z
klasy III D. Następne części będą pojawiać się cyklicznie w każdym
wydaniu. Mamy nadzieję że ciepło je przyjmiecie i tak jak my,
zakochacie się w twórczości Natalii <3

Kącik poetycki
Wpływ
dławiła się ideą szczęścia
usilnie powtarzała sobie
wyuczone słowa
aż traciły sens
próbowała gasić strach
zapalniczką
do czasu gdy płomień nie
chciał zatlić się ponownie
przyzwyczajona do walki z
cieniami
do stanu gdzie dawał jej
tchnienie lecz zabierał
oddech
odpuściła
wystarczyło jedno jego
spojrzenie by swoje na
zawsze wbiła w podłogę
Z.H

Tortilla z kurczakiem,
gruszką i serem feta

Juliuszowe
Rewolucje

Składniki:
1 placek tortilla
100 g piersi z kurczaka
½ łyżeczki przyprawy do kurczaka
1 łyżka oleju kokosowego
garść mix sałat – około 30 g
60 g (1/4 sztuki) gruszki
15 g orzechy włoskie
30 g sera pleśniowego
Przygotowanie:
Kurczaka posypać przyprawą i podsmażyć
na oleju.
Na tortillę włożyć sałatę, plastry gruszki
oraz pokrojonego w paski kurczaka i ser
feta. Całość posypać posiekanymi
orzechami i zawinąć w rulon.

Witajcie kochani w nowym roku szkolnym! :)

Jak zobowiązaliśmy się w ostatnim
wydaniu, od teraz "Julek" będzie
pojawiać się REGULARNIE co miesiąc.
Mamy nadzieję, że nasza praca choć
troszkę urozmaici wam ten pracowity
okres! Pamiętajcie, że zawsze możecie
zwrócić się do nas z własnym pomysłem –
wasz głos zostanie wysłuchany <3
Dziękujemy wszystkim za pomoc i
wsparcie
w
tworzeniu
powyższego
projektu! W szczególności pragniemy
podziękować Natalii Skorupińskiej z klasy
3D, która zdecydowała się pisać dla
naszej redakcji opowiadania.
Wasi redaktorzy

ranyjulek.3lo
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