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Się Dzieje

Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy z niecierpliwością
czekali na informację o przyjęciu w szeregi uczniów
Paderewskiego. Już wszystko jest jasne!
Sprawdźcie listę:
Liceum: http://paderewski.lublin.pl/liceum/wp-content/uploads/
sites/9/2016/04/lista-przyj%C4%99tych_LO-110420162.pdf
Gimnazjum: http://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/wp-content/uploads/
sites/7/2016/04/lsta-przyj%C4%99tych-GIM-110420161.pdf
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Lista osób
przyjętych
do Liceum
i Gimnazjum
Paderewski na
rok 2016/2017

Się Dzieje

Paderewski
w Rumunii
Uczniowie naszego liceum: Magdalena Kozak,
Szymon Ziemba, Grzegorz Kaliszuk, Dominika
Janiszewska, Emilia Wdowiak, Marcin
Czeczelewski, Małgorzata Hejna, Marcel Król,
gościli w miejscowości Iassi (Jassy) w Rumunii
w ramach wyjazdu partnerskiego.
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To już ostatnia wizyta w ramach projektu
Erasmus+, zatytułowanego „Learn
toEnterprise. Improving Entrepreneurial
and Linguistic Competences Through Nonformal Education (operujemy skrótem LEENTEEN), skupionego na rozwoju kompetencji
językowych oraz umiejętności przedsiębiorczych
i organizacyjnych.
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Się Dzieje

Egzamin
Gimnazjalny
Gimnazjaliści klas trzecich ruszyli w trzydniowy pociąg egzaminów
gimnazjalnych.
• 18 kwietnia pisali najpierw historię, następnie po przerwie był język polski.
• 19 kwietnia czekały na nich przedmioty przyrodnicze, a później matematyka.
• 20 kwietnia zdawali język angielski poziom podstawowy i rozszerzony.
Przez te trzy dni mocno trzymaliśmy kciuki!
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Casting
i nagrania
do spotu
promującego
Liceum
Paderewski
Niedawno miał miejsce casting dla
chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w
promowaniu Międzynarodowych Szkół
Paderewski.
Miejsce castingu było oblężone przez
rzeszę kandydatów na aktorów przez
parę godzin. Najliczniejsza grupa była
reprezentowana przez najmłodszych
wychowanków Paderewskiego.
Film autorstwa Domu Produkcyjnego
VENA ART: https://www.youtube.com/
watch?v=RC0cXKESX0Q

Wyniki Castingu

Lista uczniów, którzy pomyślnie
przeszli casting do spotu
promującego Liceum Paderewski.
1) Dominika Szerej z klasy 1c
2) Dominika Mazurek z klasy 2c
3) Natalia Smyl z klasy 1m
4) Oliwia Trzaskowska z klasy 2c
5) Monika Zbroja z klasy 2b
6) Jan Ratajski z klasy 2c
7) Marcel Król z klasy 2b
8) Jakub Głowniak z klasy 2a
Gratulujemy!

Po castingu, kiedy już emocje opadły przyszedł
dzień nagrań. Uczniowie Liceum Paderewski,
stawili się punktualnie w studiu. Natalia Smyl,
Dominika Szerej, Dominika Mazurek, Oliwia
Trzaskowska, Monika Zbroja oraz Janek
Ratajski, Marcel Król i Kuba Głowniak grali na
planie, jak zawodowcy. Prof. Anna Guldynowicz,
jako przedstawiciel nauczycielskiego grona
Liceum Paderewski również stanęła na
wysokości zadania.

Gwiazdą, którą najlepiej lubi kamera okazał się
Janek Ratajski!
Nagrania to nie pestka. Powtórki ujęć, gorące
lampy, wykonywanie dokładnych poleceń przez
reżysera i operatora kamery, koncentracja
i oczywiście świetny humor – to na planie jest
najważniejsze! Mamy nadzieję, że sprostaliśmy
wymaganiom Domu Produkcyjnego Vena Art
i czekamy na rezultaty!
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Plan filmowy
od podszewki

Się Dzieje

Pokazy
chemiczne
w Paderewskim
Uczniowie liceum mieli okazję uczestniczyć w pokazach
chemicznych, zorganizowanych przez grupę Dynamit
z UMCS-u. Klasy 1A, 1M i 2C przez jedną godzinę
lekcyjną mogli zaobserwować reakcje między
innymi z suchym lodem. Uczestnicy byli zadowoleni,
najbardziej z dymiących drinków (z suchym lodem).
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Się Dzieje

Sukcesy
w Liceum

Violetta Panzer
zajęła I miejsce
w Polsce,
a Constantin
Dreyer – miejsce
trzecie!
Mówimy o Finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Niemieckiego. Nauczycielami którzy
przygotowywali uczniów do konkursu są:
prof. Joanna Lewicka, Miłosz Mielecki, prof.
Małgorzata Kosior-Szychiewicz i Małgorzata
Szczurek. Gratulujemy!
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Generacja

Piotrusia
Pana?
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Według socjologów, młodzież XXI wieku należy do generacji Piotrusia
Pana. Tak jak znany bohater nie chcą dorosnąć, tak współcześni są
niedojrzali i narcystyczni. Długo im zajmuje podjęcie decyzji o wyprowadzce
z domu rodzinnego (a czasem nie robią tego w ogóle), o wzięciu ślubu,
posiadaniu dzieci i życiu po swojemu. Dla nich młodość to czas idealny,
bo nie lubią się wysilać i brać odpowiedzialności, skoro osoby dojrzalsze,
na przykład rodzice, mogą robić to za nich. Ponad to, Piotrusiom Panom
podoba się proszenie i otrzymywanie od innych, nie mają w zwyczaju
przejmowania inicjatywy lub mierzenia się z problemami. Jednak…
czy naprawdę tak jest?
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Z mojego punktu widzenia, socjologowie dochodzący do takich wniosków
dokonują istotnej generalizacji, ale prawdopodobnie zawsze tak czynią,
ze względu na charakter swojej pracy. W polskim społeczeństwie jest
wielu młodych ludzi, którzy są nieodpowiedzialni i wiecznie niezadowoleni,
lubią czuć się wolni i nie musieć się niczym zajmować. Jednakże wśród
moich znajomych oraz przyjaciół nie ma wielu Piotrusiów Panów. Prawie
wszyscy są odpowiedzialni, chcą się rozwijać, pomagają w domu.
Moi starsi znajomi założyli już własne rodziny i żyją niezależnie.
Istnieją naukowcy, którzy dowodzą, że mózgi dzisiejszej młodzieży są
w połowie dorosłe, w połowie nastoletnie. Z ich punktu widzenia jest to
zła cecha. Jednak “nastoletni” nie zawsze oznacza “nieodpowiedzialny”
czy “niepewny”. Wszyscy wiemy, że młodzi ludzie są zazwyczaj bardziej
kreatywni i uważam, że osobom w moim wieku potrzebne jest właśnie
połączenie umysłu nastolatka i człowieka dorosłego. Aby zdobyć
dobrą pracę lub osiągać własne cele i spełniać marzenia, należy być
kreatywnym, a dobra praca i poczucie spełnienia są potrzebne młodym
ludziom. Tutaj kółko się zamyka.
Jako że czasy i społeczeństwo się zmieniają, wszyscy muszą się do tych
zmian dostosować. Dzisiaj młodzi ludzie mierzą się z innymi problemami,
niż ich rodzice. Fakt, że nie wszyscy chcą zakładać rodzinę od razu po
studiach nie musi wskazywać na ich niedojrzałość. Po prostu chcą żyć
na dobrym poziomie, co wcale nie jest takie łatwe. Sądzę, że Piotruś Pan,
którego imieniem opisuje się młodzież XXI wieku wcale w ten sposób
nie myślał.
Agnieszka B.

!

PETA
wykupił akcje
PRADY
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Wieszak

Informacja ta została już potwierdzona. Oznacza
to, że we włoskim domu mody zajdą duże zmiany.
Bycie udziałowcem Prady pozwala założycielom
non profitowej organizacji na wpływanie na decyzje
zapadające na dorocznych spotkaniach. Niestety
przez to działacze organizacji będą mogli wywierać
jeszcze większą presję na światowym gigancie,
w celu zaprzestania produkcji torebek, portfeli
i butów ze skór zwierząt egzotycznych między
innymi ze strusi i aligatorów.
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W lutym zeszłego roku PETA opublikowała wideo,
w którym ukazane było „prawdziwe oblicze”
torebek Prady i Hermèsa. Sprawdź: https://
www.youtube.com/watch?v=IBHWd_57u4o.
Podobne działania ze strony PETA miały miejsce
rok temu, gdy organizacja zdobyła udziały domu
mody Hermès. Dzięki namowom aktywistów Jane
Birkin znana aktorka i modelka usunęła swoje
nazwisko z kultowego modelu toreb, nie chcąc
przyczyniać się do okrutnego mordu dokonywanego
na aligatorach.
Według wielu osób, które cenią sobie dobra
luksusowe działanie organizacji są niesłuszne,
ponieważ torebki Hermès i Prady nie są
produkowane na masową skalę i tak naprawdę
o wiele więcej zwierząt egzotycznych jest zabijane
na mięso. Co więcej aligatory, których skóry
wykorzystywane do są do torebek pochodzą
z południowej części Stanów Zjednoczonych między
innymi z Louisiany i Texasu. W stanach tych
aligatory rozmnażają się bardzo szybko i władze
walczą z tym wysokim przyrostem, ponieważ
stanowią one zagrożenie dla życia mieszkańców.
Dlatego nawet zwykła osoba z ulicy może wykupić
sobie licencje wartą 60 $ aby móc zabić aligatora.
Tak więc akcesoria ze skór zwierząt egzotycznych
wcale nie powodują tak dużej „szkody dla świata”
jak wydaje się aktywistom.
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O telefonie
słów kilka...
GeekWorld
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Nowa funkcja w Samsungu galaxy s7
Guard S7 daje nam oddanie naszego starego
telefonu w rozliczeniu przy zakupie nowego
urządzenia Samsungw 2017r.
Rejestracja telefonu jest bezpłatna i przedłuża
gwarancję z dwóch do trzech lat .
Dostajemy również dostęp do aplikacji knox.
I na sam koniec to na co wszyscy czekali
ubezpieczenie na uszkodzenia mechaniczne
wyświetlacza ważne przez 12 miesięcy od
rejestracji.
Można z niego skorzystać tylko raz.

IT hinking
projektowanie
cyfrowe

Nasza szkoła planuje od przyszłego roku szkolnego
wdrożyć w Programie Polskim informatykę w nowej
odsłonie o nazwie kodowej IThinking.
Przedmiot będzie realizowany w wymiarze 1 godziny
tygodniowo przez 2 lata nauki w liceum. Będzie stawiać
nacisk na naukę o najnowszych technologiach dopiero
co opracowaną i wydaną przez najważniejsze firmy
informatyczne. Nauczać będzie myślenia algorytmicznego
oraz design thinking, czyli łańcucha wdrażania pomysłów:
empatyzacja (zrozumienie potrzeb i problemów
użytkownika), definiowanie problemu, generowanie
pomysłów, budowanie prototypów, testowanie. Inne
zadania, również wymagające zastosowania umiejętności
w praktyce, to między innymi: tworzenie aplikacji na
telefony, czy programowanie wizualne z Ozobotem.
Uważam to za świetny pomysł, szczególnie dla osób,
które wiążą swoją przyszłość z informatyką, ponieważ
pozwoli im płynnie dołączyć do dynamicznie rozwijającego
się informatycznego świata.
J.P.
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IT hinking
kompetencje cyfrowe
w praktyce
projektowanie
cyfrowe

robotyka

technologiE IT
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Zgłoś się do Liceum Paderewski
i dołącz do klasy o profilu
matematyczno-informatycznym
Sprawdź szczegóły:

www.paderewski.pl

Orełki Sportu

e-sport
W dniach 8-9 kwietnia kolejny raz była się arena walk najlepszych wirtualnych
czołgistów świata. Zawody The Grand Finals w World of Tanks ściągnęły do Stolicy
naszego państwa paruset dziennikarzy z całego świata oraz kilkadziesiąt tysięcy
kibiców, a same zmagania można było oglądać za pośrednictwem serwisu Twitch.
Turniej odbył się w warszawskiej hali Torwar. Trofeum zostało wzniesione przez
Natrus Vincere, które zdominowało większość rozegranych map. Finałowym rywalem
Ukraińców byli ubiegłoroczni zwycięzcy - zespół HellRaisers. Na mapie Klif zostało
trzech zawodników: dwójka reprezentantów HellRaisers i jeden czołgista Na’Vi.
Fatalna decyzja reprezentanta HR spowodowała zablokowanie jego machiny na
skałach, czego efektem był pojedynek “1 vs 1”. Kilka celnych strzałów w wykonaniu
reprezentanta Na’Vi pozwoliło na zdobycie okazałego pucharu i upragnionej nagrody
pieniężnej.
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Zwycięski skład:
Maxim „Inspirer” Mazein
Dmitry „SL1DE” Frishman
Kirill „Kirilloid” Ponomarev
Oleg „Straik” Romanenkov
Dmitry „LeBwa” Palaschenko
Anatoliy „TheAnatolich” Barakov
Andrei „Rhino” Les
M.P. J.L.
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Face to face

Wywiad
z pewną
aktorką
Wielkim wydarzeniem w murach Szkół Paderewski był casting dla
aktorów oraz nagranie spotu promującego nasze szkoły. Z tej okazji
porozmawiałam z jedną z uczestniczek tego wydarzenia, Natalią
Smyl z klasy 1m liceum.

N.S: Lubię być aktorką, ale nigdy wcześniej nie występowałam przed
kamerą i byłam ciekawa jakie to uczucie.
W.G: Jak to wyglądało? Co musiałaś zrobić?
N.S: Musiałam odegrać scenkę, która obrazowałaby moje wybrane
hobby. Więc oczywiście zaczęłam odprawiać teatr. Potem musiałam
spojrzeć w kamerę i pokazywać na mojej twarzy emocje, które mówił mi
reżyser, np. smutek, zaskoczenie itd.
W.G: Czy była zacięta walka pomiędzy uczestnikami?
N.S: Myślę, że panowała zdrowa rywalizacja, bez zbędnej wrogości...
W.G: Mogłabyś zdradzić kim byłaś i co robiłaś w nagrywanym już spocie?
N.S: Wydaje mi się, że najlepiej jak sami naocznie się przekonacie.
W.G: W takim razie dziękuje za wywiad.
N.S: Również dziękuję :)
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W.G: Ostatnio było głośno o castingach do spotu reklamowego
dotyczącego naszej szkoły.
Powiedz, co Cię skłoniło do pójścia na casting?

