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Sprawy młodych w naszych rękach  

Jak już wiecie ruszyła VI Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta.
Nasze Gimnazjum jest reprezentowane przez: Karolinę Maciąg i
Marysię Kubicką. Dziewczyny wierzą, że jeśli ma się ambicje to
zawsze można coś osiągnąć. Bycie młodocianym radnym daje im
możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla
młodzieży, daje szansę na wymianę pomysłów i analizę
sukcesów.  
Cieszy mnie fakt, że nasza młodzież znajduje tyle energii by
zaangażować się dla innych. Jest to dla mnie źródło niekłamanej
satysfakcji, że mogłam się w jakimś stopniu przyczynić do
podjęcia tej decyzji. Cieszę się i wierzę, że skoro dziewczyny
porwały się na tak odpowiedzialne zadanie to będą efektywnie
reprezentować naszą młodzież przez następne dwa lata kadencji.
Życzę im z całego serca powodzenia i owocnej pracy.                    
                                                                Opiekun SU 
 

MRM

 * Robimy porządki na swoich biurkach (str. 4) i walczymy z

nieśmiałością - relacja z warsztatów oraz rady dla nieśmiałych. 

* Święto, którego nie można przegapić - przedstawiamy swoich

dziadków i babcie. 
* Wszystkich - nie tylko zakochanych zapraszamy do poznania
wzoru na miłość. W tej rubryce również ciekawe recenzje.
* Obok prezentujemy zdjęcia z warsztatów ratownictwa, o których
można poczytać na przedostatniej stronie. 
* Numer zamykamy bieżącymi wiadomościami ze szkoły.

No i oczywiście życzymy wszystkim udanego odpoczynku w
czasie ferii. Korzystajcie z wolnego czasu, bawcie się fajnie i
nabierajcie sił!

redakcja

na lodowisku

warsztaty ratownictwa

W tym numerze:
* Przypominamy o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach
Holocaustu. O wrażeniach z wizyty gimnazjalistów w Auschwitz-
Birkenau można przeczytać na stronach 2 – 3. 

MRM
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Międzynarodowy Dzień Pamięci
 o Ofiarach Holokaustu

„LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”

Odwiedziliśmy Muzeum Zagłady w Oświęcimiu. Zamiast sprawozdania proponujemy
chwilę zadumy nad przejmującym wierszem Tadeusza Różewicza pt. „Warkoczyk”.
To niewątpliwie dokumentacja hitlerowskich zbrodni. Dosadna, pozbawiona emocji,
pełna faktów, konkretów. Można powiedzieć, że w wierszu pokazano ludzkie szczątki
i pamiątki po ludziach – grzebienie, szpilki... I że te szczątki same krzyczą – wołają o
pamięć, świadczą – o zbrodniach i  okrucieństwie. Jeden mały tytułowy dziewczęcy
warkoczyk skupia w sobie tragedię ofiar zagazowanych w KL Auschwitz.

„Warkoczyk”
Kiedy już wszystkie kobiety

z transportu ogolono
czterech robotników miotłami

zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych

w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki

i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy

uduszonych
i szary warkoczyk

mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole

niegrzeczni chłopcy.

rzeczy osobiste więźniów

Księga Imion
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„Widziałam przerażające skutki
głodu -  żywe szkielety kobiet i
dzieci...
Ogromne sterty butów, okularów,
walizek – liczone w setkach
tysięcy, pudła pełne kobiecych
włosów pośmiertnie ogolonych. To
ogrom cierpienia spowodowany
przez fanatyzm i żądzę panowania
nad całym światem...”

    Zuzanna

„Gdy patrzyłam na korytarz jednego z bloków obozowych, którego
ściany wypełnione były zdjęciami więźniów, żal ściskał mi gardło,
zastanawiałam się, jak z zimną krwią naziści mogli zamordować tylu
niewinnych ludzi? Jak Rudolf Hess mógł mieszkać na terenie obozu
koncentracyjnego ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi? Przecież za
drutami też były dzieci!...
Najgorsze jest to, że ideologia Hitlera znalazła miliony zwolenników i
popychała ich do nieludzkich działań...”

  Marta

„Pierwszym przystankiem wycieczki był film – przerażający,
ukazujący, co człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi tylko
dlatego, że jest innej rasy, narodowości, wyznania...”
„Twarze więźniów na zdjęciach w Bloku nr 6 były pełne strachu,
przerażenia, zmęczenia. Gdy oglądaliśmy stosy dziecięcych bucików,
wyobraziłam sobie małą czarnooką dziewczynkę z warkoczykami,
która wypędzona z bydlęcego wagonu na rampę obozową, trzyma się
kurczowo ręki przerażonej matki i pyta: „Mamełe, co z nami będzie?”.

  Dominika

„Lekarz powinien pomagać ludziom. W czasie wizyty w Muzeum
Zagłady usłyszałam o eksperymentach pseudonaukowych dr Mengele
– przerażające! Przeprowadzał doświadczenia na dzieciach,
szczególnie bliźniętach. Wstrzykiwał im zarazki chorób. Gdy jedno z
dzieci umierało, zabijał drugie, by porównywać narządy wewnętrzne
rodzeństwa. Czy to był człowiek?”

  Karolina

„Jedyną drogą uwolnienia z piekła obozu był komin. Oglądaliśmy
komory gazowe i krematoria. Przerażenie więźniów, dojmujący głód,
praca ponad siły, bicie, wielogodzinne apele, bestialstwo esesmanów
– to codzienność ludzi pozbawionych nadziei w KL Auschwitz...”

  Krystian
   

.

.

obóz oczami dziecka

.

.
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Dzień sprzątania biurka ;)

.

źródło: sarenka.eu

Bardzo lubię moje biurko, a najbardziej uwielbiam na
nim rysować, ponieważ jest duże, przez co jest na nim
dużo miejsca. Ważnym elementem na moim biurku są
podkładki:z mapą Polski i świata. W wolnym czasie
oglądam sobie wyspy Marshalla i Karaiby. Może
zostanę podróżnikiem ;)

Max

;)

Zazwyczaj na moim biurku panuje większy bałagan.
Często robię na nim przedmioty z różnych materiałów
np.: statki i króliki z papieru, potworka z butelek itp.
Ciężko jest mi wyrzucić zbędne rzeczy – zawsze mi
się do czegoś przydadzą. Mama tego nie rozumie i
zagania mnie do sprzątania, a przecież jest to biurko
artystyczne! Nieład jest na nim niezbędny:)         Maja Przy moim biurku spędzam codziennie bardzo dużo

czasu. Odrabiam lekcje, gram. Zdarza się, że przy nim
jem. Czasami służy za składowisko niepotrzebnych w
danej chwili rzeczy. Stoi zaraz przy wejściu do mojego
pokoju i jest bardzo wysokie, zaś na szerokość ma
zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Stoi na nim
komputer, który wykorzystuje do odrabiania lekcji i
rozrywki. Często służy mi jako warsztat do
realizowania moich dziwacznych pomysłów.                
         Emilia A

:)

Na moim biurku zwykle rysuję, maluję, odrabiam
lekcje, czasami przy nim jem. Biurko jest dla mnie
ważne. Jest moim ulubionym miejscem w pokoju.
Stoją na nim pudełka na długopisy, kredki i mazaki.
Leżą na nim też moje książki do szkoły. Gdy je
sprzątam, często znajduję różne zaskakujące rzeczy:
zgubiony długopis, ulubioną książkę lub zeszyt.

Oliwia M

Maja

:)

Max

Emilia
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Niestety nie udało nam się
przedstawić biurek naszych

opiekunów koła literackiego i
redakcyjnego. Obiecujemy, że do

tematu jeszcze wrócimy. 

Moje biurko jest uporządkowane,
choć znajduje się na nim dużo
rzeczy. Każda ma swoje
przeznaczone miejsce. Mimo, że
jest na nim komputer, zazwyczaj
korzystam z laptopa. Lubię przy
nim rysować, spędzać czas i
oglądać filmy. Biurko to tak jakby
mój kolega. Bardzo sympatyczny,
ponieważ się ze mną nie kłóci.
Basia

Moje biurko jest dla mnie bardzo
ważne. Robię na nim dużo rzeczy:
odrabiam lekcje, często układam
puzzle, rysuję.
Niestety, często mam na nim
bałagan. Zastanawiam się, kto go
robi!? Na szczęście lubię je
sprzątać, bo zawsze coś tam
znajduję np.: kolczyki, pastele,
lizaka.... Zawsze na biurku stoi
lampa, którą teraz zimą najczęściej
mam włączoną.

Julka K
                                   

:( :)

Moje biurko jest dla mnie bardzo
ważne. Często odrabiam na nim
lekcje, choć to miejsce, gdzie
rozwijam swoją pasję, czyli maluję.
Układam też na nim puzzle i lepię z
plasteliny różne ludziki, dlatego
czasami jest brudne. Ma także
dużą pojemną szufladę, w której
znajdują się różne pamiątki. Całe
biurko jest pokryte jasno-brązową
barwą, która wpływa na mnie
kojąco, kiedy się uczę. 

Oliwia G  :( :)

Metamorfozy naszych biurek :)
Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko?

Albert Einstein

Basia Basia

Julka K Julka K

Oliwia G Oliwia G
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Za co kochamy nasze babcie...

Wanda Chotomska

U Babci jest słodko
Kiedy tata basem huknie,
kiedy mama cię ofuknie,

kiedy patrzą na człowieka okiem złym -
to do kogo człowiek stuka,

gdzie azylu szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką.
No, proszę zjedz jeszcze ździebełko

i głowa do góry!
Odpędzę te chmury

i  niebo odkurzę miotełką.

Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham -

bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,

bo wam nie spadnie z głowy włos!
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką,

a może chcesz placka spróbować?
Popijasz herbatę

i słońce nad światem
już  świeci jak złoty samowar.

Moja Babcia ma na imię Jadwiga, jest starszą osobą.
Ma duże doświadczenie w szyciu. Pracowała przy
produkcji butów, szyła je i sklejała. 
Twarz ma okrągłą i zawsze uśmiechniętą. Jej oczy
zasłaniają okulary. Ubiera się skromnie, często gotuje,
więc w Jej ubiorze przeważają różnego typu fartuchy.
Niekiedy dostaję od Niej pyszne ciastka, które sama
robi. Lubi chodzić z kijami, czasami razem
wyprowadzamy psa, którym w ciągu dnia opiekuje się
dziadek. Rozmowa z Nią jest bardzo pouczająca.
Kocham moją Babcię. Jest miła w stosunku do mnie.
Często uczę się od Niej czegoś nowego i
pożytecznego, ostatnio pokazała mi, jak gotować kilka
pysznych rzeczy.                        Emilka

.
Moja Babcia ma na imię Krystyna. Jest mamą mojej
mamy. Lubi oglądać serial ,,M jak miłość”. Mieszka w
jednorodzinnym domu.
Piecze ciasta, które wszystkim smakują. Pracowała w
mleczarni. Robiła szale na drutach lub na szydełku.
Moja babunia kupuje mi różne rzeczy np. buty.
Ma brązowe i trochę siwe włosy. Ma okrągłą zawsze
uśmiechniętą twarz. Ma ładne i niebieskie oczy. Moja
babcia jest puszystą osobą. Jest średniego wzrostu.
Moja babunia jest ubrana w koszulę z guzikami i
spodnie lub spódnice. Porusza się dość szybko. Moja
babcia wypowiada się tak, aż miło jej słuchać.
Kocham ją za wszystko, co dla mnie robi. Na innych
osobach robi miłe i dobre wrażenie.

Na zdjęciu poniżej moja babcia i ja, kiedy byłam
jeszcze całkiem mała. 

Zuza

.

Emilka z babcią i dziadkiem

Zuzia z babcią
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za troskę, za poświęcony czas, ...

Moja babcia ma na imię Basia. Jest to mama mojego
taty i mieszka w Sosnowcu razem z dziadkiem.
Babcia jest trochę chorowita. Ma siwe trochę blond
włosy i brązowe oczy, ukryte za okularami gdy czyta.
Twarz ma owalną i ze zmarszczkami. Moja babcia jest
puszysta i troszkę garbata. Jest niską osobą. Na co
dzień zakłada spódnicę lub spodnie i bluzkę z krótkim
rękawkiem. Ma skromny ubiór. Porusza się bardzo
energicznie i szybko. Gdy chodzi jest lekko zgarbiona .
Wypowiada się barwnie i z dużą energią. Kocham
moją babcię za to, że się o mnie troszczy i że jest
dla mnie miła. Robi wrażenie miłej i pogodnej osoby.

.

Moja Babcia ma na imię Cecylia. Jest to mama mojej
mamy. Mieszka w Katowicach.
Ma krótkie siwe włosy, owalną twarz o jasnej karnacji,
zielone oczy i mały nos.
Jest niską osobą. Ubiera się najczęściej w spodnie i
sweter. Chodzi w miarę powoli.
Moja Babcia jest rozmowna. Chętnie rozmawia ze
mną na temat szkoły.
Często nas odwiedza lub my odwiedzamy Ją.
Kocham Ją za to, że lubi z nami często spędzać
czas. Czasem razem z Babcią gramy w różne gry
planszowe.
Inni ludzie postrzegają Ją jako sympatyczną i miłą
osobę.
Moje zdjęcie z babcią po lewej. 

Oliwia M

.

Moja Babcia jest szczupłą, miłą, starszą panią. Ma na
imię Wiesia, chociaż wszyscy wołają na nią Beata.
Mieszka razem ze mną w mieszkaniu. Ma owalną
twarz pokrytą małymi zmarszczkami, ozdobioną
pięknymi, dużymi, zielonymi oczami. Lubi nosić swoje
brązowo-szare włosy w koku. Najbardziej lubi chodzić
ubrana w czarne i szare ubrania z ładną, czarną
torebką. Porusza się zgrabnie i nigdy się nie krzywi.
Wypowiada się elegancko i płynnie, a do rodziny z
odrobiną miłości. Bardzo kocham swoją Babcię.
Często wychodzę z nią na spacer, najczęściej do
mojej kuzynki Wiktorii. Kocham ją za wszystko. Za to
jak się do mnie uśmiecha, za jej nieograniczoną
miłość do mnie. Kocham ją tak bardzo, że nie
wymieniłabym za nic.

Oliwia G .

Ola z babcią

Oliwia z babcią

Oliwia G z babcią
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Nasi dziadkowie :)

Wanda Chotomska

Kwiaty dla Dziadka

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.

Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną,
opowie Ci – Twój Dziadek.

Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.

Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo - Dziadek.

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę -

to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo, zawsze - Dziadek!

Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.

Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka!
Wiwat, niech żyje Dziadek!

Mój dziadek ma na imię Mietek . Jest on tatą mojej mamy i cioci.
Zawsze jest uśmiechnięty i lubi wydawać pieniądze na
mnie i na totolotka. Kupił mi strój do gimnastyki w
kolorze czarno-niebieskim i dużo słodyczy.
Często ogląda zawody sportowe. Jest zapalonym
kibicem piłki nożnej.
Ma on owalną twarz. Nosi okulary, a za nimi ma
niebieskie oczy. Jego nos jest zaokrąglony. Ma
krótkie, siwe włosy i śniadą skórę. Nie jest gruby ani
chudy – jest w sam raz. :)
Ubiera się skromnie. Zazwyczaj nosi koszulę
wpuszczoną do czarnych spodni, czasami wkłada też
sweter.
Chodzi bardzo energicznie (szczególnie do totolotka).
Jest bardzo mądry. Dobrze się dogadujemy. Lubimy
razem grać w karty, oglądać TV, chodzić na spacery.
Nie kocham mojego dziadziusia za to, że np. wydaje
na mnie pieniądze czy mi je daje, tylko dlatego, że jest
dla mnie bardzo miły i poświęca mi baaardzo dużo
czasu.
Daje bardzo dobry przykład innym. Jest zawsze
gotowy do pomocy każdemu, kto o nią poprosi.
Dlatego jest bardzo lubiany.

Julka

.

Najukochańszy dziadek Mai

Postać, którą chciałabym przedstawić, to dziadek,
który ma na imię Jurek.
Jest bardzo fajny – gdy gramy w karty, to zawsze
oszukuje mnie i babcię.
Jego twarz jest często uśmiechnięta i troszeczkę
blada, ponieważ dziadek się nie opala. Mój dziadek jest
średniego wzrostu i troszkę jest pulchny. Dziadek
ubiera się schludnie, jak są jakieś przyjęcia to ubiera
się w koszulę z krótkim rękawem i wełnianą
kamizelkę, oczywiści jeszcze spodnie. Dziadek
porusza się czasem wolno a czasem szybko,
ponieważ jest po operacji na nogę i dlatego czasem
musi chodzić o lasce . Dziadek jest żartownisiem,
mówi szybko. Z dziadkiem mam dobre relacje. Gdy do
Niego przyjeżdżam, robię sztuczki magiczne np.
znikanie monet i kart itp. Mój dziadek robi wrażenie
miłego i zabawnego pana. Kocham mojego Dziadka.

Julka
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O nieśmiałości 

Z nieśmiałością można żyć...

 Kiedy rozmawiałyśmy w naszej grupie o nieśmiałości,
doszłyśmy do wniosku, że wokół nas jest wiele ludzi
obdarzonych tą cechą. Kto nie jest nieśmiały, w ogóle
nie zrozumie w czym rzecz. Kto jest nieśmiały, nie
chce o tym rozmawiać, a rozmawiać trzeba, by
znaleźć sposób na jej opanowanie.
  Na naszych zajęciach poświęconych nieśmiałości
wzięłyśmy udział w zabawach, które pomogły nam
zrozumieć, jak zrobić pierwszy krok, żeby ją pokonać.
Na zdjęciach, które umieściłyśmy w artykule widać, że
spotkanie przebiegło w przyjacielskiej, miłej
atmosferze.

:)

:)

:)

:):)
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red.red.
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Jak poradzić sobie z nieśmiałością ?

Jak traktować ludzi nieśmiałych?

Emilka: Być miłym, uśmiechniętym, koleżeńskim...
Maja: Zapraszać do wspólnej zabawy...
Oliwia G.: Nie zmuszać do rozmowy...

Julia: Nie wywierać presji typu: ,,Musisz się
zmienić!”...

Basia: Nie zmuszać do zawierania znajomości...
Maks: Sprawiać, by dobrze się czuli w moim

towarzystwie...
Oliwia M. : Spróbować uczyć się ode mnie trudnej

sztuki milczenia :)

:)

:)

:)

:) :)

red.

red.

red.

red. red.
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Wielcy nieśmiali 

dobrewiadomości.net.pl .

hitfix.com

forbes.com

joemonster.org bookfaus.net

Albert Einstein Napoleon Bonaparte

Tom Hanks

Cristiano Ronaldo

Thomas Edison Izaac Newton
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Walentynki 

źródło: pudelekx.pl

Walentynki to święto przypadające na 14 lutego. 
Każdy zapewne wie, że patronem jest święty Walenty, że jest to dzień
zakochanych itp. Ale zapewne mało z was zna ciekawostki dotyczące

walentynek, które przygotowałam. 
Zapraszam więc do czytania!

Czy wiesz, że:

Co rok wysyłanych jest ponad 180 milionów walentynek na całym
świecie. Szacuje się, że 85% adresatów walentynek to kobiety.
Za pierwszą walentynkę uznaję się wiersz miłosny wysłany w
1415 roku przez uwięzionego w Tower w Londynie Księcia
Orleanu do swojej żony.
Najsłynniejszym walentynkowym prezentem było jabłko pokryte
różowym lukrem, znajdujące się w hebanowej szkatułce
wysadzanej perłami, które król Henryk VIII  podarował Annie
Boleyn, czyli swojej drugiej żonie.
Najdroższą walentynką była kartka ze złota, która dodatkowo
wysadzana była diamentami i szmaragdami. Jej nadawcą był
Arystoteles Onassis - jego wybranką była natomiast Maria Callas.
Wartość tejże kartki szacuje się na kwotę 250 tysięcy dolarów.
Pierwszy pocałunek na dużym ekranie pojawił się 1896r. Film ten
nosił tytuł…”Pocałunek”.
Mało kto wie, że 14 lutego wypada jeszcze jedno święto. Dzień
Chorych na Padaczkę.

Miłość i chemia

   Miłość powoduje, że w organizmie uwalniają się różne, poprawiające
nasze samopoczucie związki chemiczne, wywołujące określone reakcje
fizyczne. Można powiedzieć, że wytwarzamy sobie taki wewnętrzny
eliksir miłości. I to on powoduje, że nasze policzki rumienią się, dłonie
pocą, a serce bije jak szalone. Składnikami tego eliksiru, są m.in.
dopamina, adrenalina i noradrenalina. Gdy się zakochujemy, ich poziomy
gwałtownie wzrastają. Dopamina powoduje uczucie euforii, podczas gdy
adrenalina i noradrenalina są odpowiedzialne za przyspieszenie pulsu,
stale utrzymujące się uczucie dziwnego niepokoju oraz ogólne
podekscytowanie, towarzyszące początkom miłości. 

Magdalena

.
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Walentynki
Zostań, jeśli kochasz – Gayle Forman

   Jedną z moich ulubionych książek jest „Zostań jeśli kochasz” autorki
Gayle Forman. Jest to światowy bestseller, który został przetłumaczony
na ponad 30 języków!
   Książka opowiada o Mii, która w wyniku tragicznego wypadku trwa w
stanie dziwnego zawieszenia pomiędzy niebem a ziemią. Główna
bohaterka musi podjąć ciężką decyzję… Czy chce odzyskać
przytomność, czy może zrezygnować, poddać się i umrzeć?
Zdecydowanie nie pomaga jej to, co wokół niej się dzieje.
   Historia głównie opiera się na retrospekcjach Mii dotyczących jej
rodziny, przyjaciół, ale przede wszystkim Adama- jej ogromnej miłości.
Fabuła jest niebanalna, a w decyzjach głównych bohaterów można
znaleźć sytuacje z jakimi sami zmagamy się na co dzień.
   Czytając dzieło Gayle Forman nie mogłam się od niego oderwać przez
całą noc. Historia niezwykle wzrusza i skłania do refleksji dotyczących
naszego życia, a także decyzji jakie każdy z nas musi podjąć.
   Zdecydowanie polecam do przeczytania „Zostań, jeśli kochasz”, jeżeli
jeszcze tego nie zrobiliście bo naprawdę warto!

Magdalena

źródło: empik.com

Walentynki dla niektórych są najgorszym dniem w roku. Nie każdy ma
drugą połówkę, aby miło spędzić to święto. Lecz z pomocą przychodzą
filmy idealne na ten czas! Nie jest istotne, czy jesteś samotnym singlem,
czy właśnie siedzisz z przyjaciółką lub przyjacielem, czy może jesteś
szczęśliwie zakochany! Poniżej filmy, które z pewnością umilą Ci ten

dzień.

,,Wszystko gra’’  to historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości
życia. Jest to kolejny polski musical, którego premiera wypada właśnie w
Walentynki! Jeżeli nie lubisz i nie chcesz oglądać przesłodzonych filmów o
miłości, właśnie ten może okazać się strzałem w dziesiątkę!
Dystrybutorzy zapewniają nas, że w tym kinie rozrywkowym odnajdzie się
zarówno młode pokolenie jak i starsze. Spróbuj!  Dzień zakochanych w
rytmie najpiękniejszych polskich piosenek, to wspaniały pomysł! 
„Planeta Singli”  jest komedią romantyczną opowiadającą historię Ani –
nauczycielki, która szuka idealnego mężczyzny na internetowych
portalach randkowych. W Święto Zakochanych spotyka showmana
Tomka, który proponuje jej, aby została ona bohaterką jego show. Wkrótce
przygody Ani, polegające na umawianiu się na randki przez internet i
wyśmiewające jednocześnie użytkowników tych portali, szybko stają się
przebojem. Lecz pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka idealnego
faceta – Antoniego. W tej sytuacji Tomek musi ratować oglądalność
programu. A może też własne uczucie do Ani?

Weronika i Patrycja

żródło: filmweb.pl

źródło:wPolityce.pl
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Niebezpieczny lód – bezpieczne lodowisko !

:)

:)

:)

:)

:)

:)

Na terenie lodowiska miejskiego odbyło się
szkolenie zorganizowane przez Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Będzinie dla uczniów
będzińskich szkół podstawowych oraz

gimnazjum. 

Młodsze klasy bardzo chętnie brały udział w
zajęciach prowadzonych przez ratowników i
strażaków. Starsi podeszli trochę z rezerwą, ale w
trakcie zajęć rozkręcili się. 
Zademonstrowane zostały profesjonalne oraz
amatorskie sposoby ratowania osoby, która wpadła
pod lód. Podanie gałęzi czy sanek to jeden z wielu
sposobów, by pomóc tonącemu. Strażacy używali
do akcji również drabiny bądź ,,sań”. W  galerii
zdjęć możecie podziwiać naszych kolegów, którzy
próbowali swoich sił jako ratownicy. 
Oczywiście nikt nie chciałby, by te sposoby
ratowania zostały wypróbowane na nim, więc
bądźcie ostrożni! 

Martyna
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Działo się w szkole ...

Pamiętacie akcję ‘’Bądź
Mikołajem dla zwierząt’’ ? 

Uczniowie koła ekologicznego kl. II
szkoły podstawowej wraz z
opiekunem zorganizowali akcję,
której celem było uwrażliwienie
młodego człowieka na krzywdę i
niedolę zwierząt. W grudniu i
styczniu uczniowie zbierali pokarm
oraz akcesoria (legowiska, koce)
na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w
Sosnowcu - Milowicach. W akcji
chętnie włączyły się wszystkie
dzieci klas I-III. Ilość zebranych
produktów była imponująca.  22
stycznia uczniowie wraz z
opiekunem odwiedzili schronisko i
ku zadowoleniu pracowników
przekazali zebrane produkty
wspomagając tym samym
porzucone, potrzebujące
 zwierzęta.

opiekun KE

zbiórka pokarmu w schronisku

pyszności :)

Jedzenie pączków w tłusty
czwartek jest obowiązkowe

Jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje
ani jednego pączka, to w dalszej
części roku nie będzie mu się
wiodło ;)

W następnym
numerze:

·  O programie KIDSPEAK  i
wizycie wolontariuszek w naszej

szkole

·  Jak będziemy witać wiosnę?

·  O pomysłach naszych
koleżanek – radnych w

Młodzieżowej Radzie Miasta

·  Obchody Dni Matematyki  

·  Pomysły na Dzień
Wagarowicza 

·  Tradycyjnie będziemy polecać
coś ciekawego do czytania i

oglądania

Jeżeli macie pomysły na ciekawe
tematy, sami chcecie spróbować

sił w redagowaniu gazetki
zapraszamy do współpracy.

Mamy finalistów!
Eliminacje w Wojewódzkich

Konkursach Przedmiotowych
dobiegły końca. Finalistkami

zostały:

Kubicka Maria kl. III B (biologia)
Piesik Wiktoria kl. III A (historia)
Piesik Wiktoria kl. III A
(geografia)
Przybyłek Aleksandra kl. III A
(język polski)
Przybyłek Aleksandra kl. III A
(historia)

Już w marcu dziewczyny będą
walczyć o tytuł laureata.

Gratulujemy i trzymamy kciuki !

Wreszcie ferie  

Rozpoczynamy ferie – czas na
zasłużony odpoczynek. Życzymy
wszystkim udanego wypoczynku i

wielu pozytywnych wrażeń. 

Przypominamy
29 luty, 1 marzec i 2 marzec to dni,

w których będą odbywać się
rekolekcje. 

red. red.

red.


