Świat Suchara

nr 2 PAŹDZIERNIK
Młodzieżowy miesięcznik
wydawany w XIV LO im. mjr H. Sucharskiego
w Katowicach

Z życia szkoły
PAŹDZIERNIK
W Rudach nad Rudą - Wycieczka SKT „Suchartur” do Rud
Raciborskich
„Martin Luther King” - lekcja angielskiego podczas spektaklu
anglojęzycznym - Chorzowskie Centrum Kultury
Holonek - wyjście klas naturalnych do teatru, połączone
z powtórkami maturalnymi
Halloween - obchody święta Halloween w języku angielskim
LISTOPAD
Wizyta w redakcji TVS-u - przyszli dziennikarze obserwują
pracę montera i prezenterki
Święto Dnia Niepodległości - udział młodzieży naszej szkoły
w obchodach
„Miska dla schroniska” - zbiórka potrzebnych artykułów
powadzona dla zwierząt ze schroniska
Ateny - udział w MARATONIE naszych pań matematyczek
„Akcja Miś” - zbiórka maskotek prowadzona przez klasę IIIc
w ramach fundacji „Mam marzenie”
GIGABLOK- wyjście SKT „Suchartur” do oczyszczalni ścieków
WINTER MARCH - marsz kondycyjny klas mundurowych
GRUDZIEŃ
Wulkanizm i katastrofy naturalne - wykłady na Wydziale Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dla uczniów z klas z rozszerzoną
geografią
„Pamiętamy i oddajemy im część” - spotkanie z Barbarą
Kruczkowską, więźniarką obozu koncentracyjnego w Potulicach
Krew, dar życia - maturzyści oddają krew dla chorych dzieci
Jasełka
English-Speaking Festival of Humour - zajecie I MIEJSCA

W numerze:
Konkursy
Opowiadanie
Podsumowanie I semestru
Samorząd szkolny
Ciekawe miejsca

Zwycięstwo Sucharskiego
15 stycznia 2015 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie,
odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego
Anglojęzycznego Festiwalu Humoru. Głównym W konkursie wzięło udział 17 szkół z całej Polski, a nasi
organizatorem było Liceum Ogólnokształcące reprezentanci uplasowali się na I miejscu, przy czym
w Puszczy Mariańskiej, a sponsorami wszystkie warto dodać, że był to drugi udział w tym Festiwalu.
największe wydawnictwa edukacji anglojęzycznej – Nasi uczniowie byli znakomicie przygotowani pod
Oxford, Macmillan, Pearson, a patronat honorowy względem lingwistycznym i aktorskim. Po występie
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie w s z y s t k i c h s z k ó ł m o ż n a b y ł o w y s ł u c h a ć
szkół ponadgimnazjalnych, w tym klasa IId XIV Liceum przedstawienia jednego z przedstawicieli kabaretu
Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego wraz Otto oraz pisarza Daedalusa Chaos. Uczniowie
z opiekunem Justyną Wewiórą, mieli okazję otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Jest to
zaprezentować swoje umiejętności aktorskie oraz ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły i naszych
lingwistyczne. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów, bo zajęcie pierwszego miejsca na
uczniów: Krzysztof Małecki, Marcin Segiet, Magnus ogólnopolskim festiwalu znaczy o bardzo dużym
Lupa, Wiktoria Smolarz oraz Damian Rakoczy, którzy zaangażowaniu oraz umiejętnościach naszej
wystąpili w skeczu Monty Python’a zatytułowanym sucharowej młodzieży.
„Buying a bed”.
Świat Suchara
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Najlepsi w Sucharskim !

Podsumowanie I semestru 2015/2016

Średnie arytmetyczne ocen bieżących 10 najlepszych uczniów ze wszystkich przedmiotów
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Klasy I

Klasy II
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Wyniki
wyborów
2015/2016

Kinga Chlipała 123 głosy
Sebastian Barbarski 96 głosów
Dominika Dunak 35 głosów
Natalia Pomrenke 28 głosów
Zuzanna Wince 25 głosów
Samanta Rygalska 17 głosów
Nieważne głosy = 24 Razem = 348

SAMORZĄD SZKOLNY
o sobie nawzajem

Kinga „Chlipi” Chlipała

kl. II a - Posiada oryginalne
spojrzenie, lekko przeszywające. Mimo swojego wzrostu na
prawdę jest dość groźna. Fenomenalnie rozmawia z ludźmi,
potrafi rozwiązać każdy problem.. Na dodatek jest świetnym
dowódcą. Jest cierpliwa, wyrozumiała, potrafi przekazać
nabytą wiedzę innym... Dziewczyny Tej po prostu nie da się
nie lubić - Kinga jest do tańca i do różańca. Jestem dumny, że
taka osoba jak ona będzie reprezentować naszą szkołę. Jest
bardzo odpowiedzialna a każde zadanie, jakie zostało jej
powierzone wykonane zostało perfekcyjnie. Nie słyszałem,
żeby kiedykolwiek odmówiła pomocy. Jeśli ta szkoła
potrzebuje zmiany, to Kinga jest na idealnym miejscu. Kinga
jest w dodatku bardzo mądrą dziewczyna, nie zrobi niczego
zanim trzy razy tego nie przemyśli. Wiąże swa przyszłość
z policją i mam szczerą nadzieję, że się jej uda.

Sebastian „Laki” Barbarski

Kl. IIe - młody, pełen
wdzięku mężczyzna. Charakteryzuje go niesamowita siła
charakteru i wewnętrzny upór, dzięki któremu zawsze
zdobywa wyznaczone cele. Jest miłą i otwartą osobą, z którą
można świetnie się bawić, ale również porozmawiać na
poważne tematy. Jest godny zaufania, można mu powierzyć
swoje problemy bez obawy, iż zostaną one wyśmiane lub
rozpowszechnione. Otacza go aura prawdziwego dowódcy,
co sprawia, że ma duże poparcie wśród młodzieży. Wyróżnia
się dużą kreatywnością oraz sprytem. Jego pasją jest straż
i z nią wiąże
swoją przyszłość. Jego miejsce jest
w samorządzie szkolnym. Wszystko co czyni, to z myślą
o innych, a nie o sobie. Ma wiele pomysłów na zmiany
w szkole, oczywiście na jej korzyść!

Dominika Dunak kl. II c - jest niesamowicie ciepłą osobą !
Ma w sobie magię, która sprawia, iż wszyscy przebywający w
jej towarzystwie zawsze czują się dobrze. Nigdy nikomu nie
odmówiła pomocy, najpierw myśli o kimś, a później dopiero
o sobie. Uśmiech nigdy nie znika z jej twarzy, zaraża nim
wszystkich dookoła. Mimo swej dobroci i chęci niesienia
pomocy potrafi być stanowcza i postawić na swoim, dzięki
czemu wiele w życiu osiąga. Charakteryzuje ją łatwość w
nawiązywaniu nowych znajomości. Jest bardzo mądrą osobą,
osiąga wysokie wyniki w nauce i nie tylko. Dominika bardzo
angażuje się w życie szkoły, nieraz można było ją zobaczyć
w akcji podczas przeróżnych uroczystości szkolnych. Jest
odpowiednią osobą do samorządu szkolnego, z nią możemy
wiele osiągnąć!
Świat Suchara
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Ciekawe miejsca
Te bliskie

N

ajpiękniejszym miejscem, które do tej pory
odwiedziłam w Polsce, to duża wieś Ukta
położona nad rzeką Krutynią. Znajduje się w
samym środku mazurskiego parku krajobrazowego.
Turyści odkryli ten niezwykły zakątek na początku XX
wieku, a wszystko dzięki rzece Krutynii oraz bliskość
znanej też miejscowości Rucianego-Nidy na południu i
Mikołajek na północy. Okolice Ukty są obecnie pod
ochroną Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Obszary te stanowią najmniej zmieniony krajobraz
przyrodniczy na Mazurach. Szlak Krutyni największej
wodnej atrakcji Ukty zaczyna się daleko na północny
zachód nad jeziorem Lampackim wpływając do jeziora
Bełdany i liczy 86 km. Podczas wakacji miałam okazję
płynąć kajakiem szlakiem tej rzeki. Trasa jest bardzo
łatwa nawet dla nowicjuszy. Ukta i Mazurski Park
Krajobrazowy to także tereny konnej jazdy po
bezdrożach. W Gałkowie pod Uktą znajduje się znana
stadnina koni Ferensteinów. Okolice Ukty są
stworzone do turystyki rowerowej, długość tych
szlaków wynosi od 10 do 28 kilometrów

i dzięki nim z łatwością trafimy do najpiękniejszych
miejsc na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Krutynia, Zakręt, Królewska Sosna i Strzałowo. Jeden z
tych szlaków dociera nawet nad jezioro Nidzkie do
Leśniczówki Pranie. Wieś Ukta otoczona jest
z wszystkich stron gęstymi lasami Puszczy Piskiej,
w której można spotkać wilki, rysie i łosie. Cisza i spokój
jaki panuje dookoła pozwala wyciszyć się od
miejskiego zgiełku. Gdybym miała taką możliwość to
chciałabym tam zamieszkać.
Agata Wilaszek kl.Id

Zagadka podróżnika
Nad jakim jeziorem położone jest Ruciane-Nida?
Pierwsza osoba, która dobrze odpowie na pytanie
otrzyma mapę, przewodnik z atrakcjami
turystycznymi Warmii i Mazur oraz nagrodę
niespodziankę.
Czekam na prawidłowe odpowiedzi !
Dawid Ceglarek

I te dalekie

H

awaje są najmłodszym z 50 stanów USA oraz
jedynym położonym na wyspach. Zlokalizujemy
je na Oceanie Spokojnym. Rozpościerają się
na długości 2,5 tysiąca km. Składają się z siedmiu
wysp: Hawaii, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai, Maui,
Niihau, Kahoolawe. Hawaje to archipelag pochodzenia
wulkanicznego, na którym znajduje się wiele aktywnych
wulkanów, które stanowią spore niebezpieczeństwo
dla mieszkańców. Mimo to wciąż żyją tam ludzie.
Przyciągają ich żyzne gleby wulkaniczne, na których
świetnie uprawia się wszelakie rośliny. Poza tym
wulkany są bardzo interesujące co jest magnetyzmem
dla turystów.
Hawaje to idealne miejsce na wypoczynek. Znajduje się
tam wiele hoteli i kurortów wczasowych.
Gorący klimat sprawia, że nieważne czy wybierzemy
się tam zimą czy też latem, zawsze będzie ciepło! Jeśli
nie lubimy śniegu i niskich temperatur będzie to dla
nasz idealna opcja na wypoczynek podczas ferii
zimowych.
Poza pięknymi plażami, wysokimi masywami gór
wulkanicznych, które możemy podziwiać w Parku
Narodowym Wulkany Hawai'i, nie brakuje atrakcji w
miastach. Na uwagę zasługuje stolica Honolulu.
Turyści chętnie odwiedzają także Zatokę Hanuma oraz
Wodospad Wailusa.
Poznając wyspy niech nie zaskoczy nas powierzchnia
„pól ananasowych”. Aż jedna trzecia wszystkich
ananasów pochodzi właśnie wysp hawajskich.
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źródło: www.sonriso.pl

Nazwa Hawaje wywodzi się od legendarnego
Hawai'iloa, który według lokalnych podań, był
pierwszym człowiekiem, który dotarł do ich wybrzeży.
Inna historia głosi, że nazwa pochodzi od mitologicznej
wyspy Hawaiki- krainy zmarłych z mitologii
polinezyjskiej.
Pierwszym Europejczykiem, który dopłynął do
Hawajów był James Cook, jednak w czasie podróży
został zabity niedaleko Kona w zatoce Kealakekua
w roku 1779.
Skąd pochodzi słowo "aloha"?
Z języka hawajskiego. W języku hawajskim "aloha"
oznacza pokój, uczucie, współczucie i miłosierdzie.
X.Z.

Świat Suchara

28.01.2016 r.
MUZEUM ZAMKOWE
W PSZCZYNIE

04.02.2016 r.
MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Zbiórka: Szkoła - parter 10:35
Ceny: Koleje Śląskie 14 zł w obie strony
Bilet wstępu do muzeum zamkowego 8,50 zł
Powrót zaplanowany na godzinę 16:30
Zapisy prowadzone do wtorku 26.01
Zbiórka: Szkoła - parter 10:35
Ceny: Bilet wstępu 6 zł
Dojazd komunikacją miejską KZK GOP
Powrót do Katowic około godziny 15:00
Zapisy prowadzone do wtorku 2.02
Zapisy prowadzi opiekun sekcji górskiej SKT
mgr Dawid Ceglarek

Sukcesy to nasza specjalność !
Do kolejnego etapu VII edycji Konkursu wiedzy o języku angielskim i
kulturze krajów anglosaskich zakwalifikowali się:
Paweł Fafiński
Krzysztof Małecki
Do zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego zakwalifikował się:
Paweł Fafiński
Do III etapu Olimpiady Geograficznej zakwalifikował się:
Mateusz Gmyrek
Do II etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali się:
Bartłomiej Klabuhn
Łukasz Radzikowski
Do II etapu (okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie
współczesnym zakwalifikował się:
Bartłomiej Poser
Świat Suchara
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Z cyklu 5 na 5 czyli konkursy dla ambitnych
Kolejna krzyżówka geograficzna w tym roku szkolnym! Dla zwycięzców przygotowane są nagrody w postaci oceny
bardzo dobrej z geografii, jak również nagrody rzeczowe niespodzianki. “5 na 5” oznacza, że spośród wszystkich
uczestników konkursów zostanie wylosowanych 5 osób, które dostaną 5 do dziennika! Żeby wziąć udział w zabawie
należy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie zadane pytania, wyciąć podpisaną krzyżówkę, podpisać i wrzucić do
skrzynki z napisem “KONKURSY SUCHARA” znajdującej się w pokoju nauczycielskim. Na złożenie kuponów macie
czas do końca stycznia. Po tym terminie odbędzie się losowanie.

Hasło: ........................... - jest to ....................................
........................................................................................
1. Jedno z najmłodszych państw świata.
2. Nazwa państwa, którego kształt przedstawia rysunek nr 1.
3. Pochodzi z nich jedna trzecia światowych zbiorów ananasów.
4. Jednym z jej regionów jest Abchazja.
5. Państwo, w którym znajduje się „Język Trola”.
6. Kwarc o żółtym zabarwieniu.
7. Wyspa Oceanu Indyjskiego, na której zanotowano najwyższe na
świecie opady deszczu. Jej kontur przedstawia rysunek nr 2.
8. Na tej afrykańskiej rzece możemy podziwiać jeden z najpiękniejszych
wodospadów.
9. Jedne z wysp Oceanii.

........................................
Imię nazwisko klasa

1.
2.

Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
-Bo między nimi jest pokój!

Jak nazywa się twarz matematyka?
-Oblicze!

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe:
- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
-Po obiedzie.
- To, dlaczego tej pracy nie zrobiłaś?
-Bo jestem na diecie.

Opowiedziałbym wam suchar o poczcie,
-Ale nie do wszystkich dochodzi.

Chemik do matematyka:
-Wy matematycy jesteście jacyś dziwni.
-Udowodnij!

6

Co mówi kula do postrzelonego?
-Znam cię na wylot.
N. Leś Kl.Ib

Świat Suchara

ZAGADKA TURYSTYCZNA
Rozpoznaj obiekt cz. IV

W każdym numerze „Świata Suchara”
pojawia się zdjęcie z obiektem, który należy
rozpoznać. Całą fotografię znajdziecie na
stronie Szkolnego Koła Turystycznego
SUCHARTUR. Aby wziąć udział w konkursie
należy wypełnić kupon i do końca stycznia
wrzucić do skrzynki konkursowej, znajdującej
się w pokoju nauczycielskim.

?

Nazwa ...........................................................
Adres .............................................................

www.suchartur.blox.pl

........................................
Imię nazwisko klasa

Kącik strachu
Jest to autentyczna historia z mojego
życia. Zmienione są tylko imiona.
W ubiegłym roku (nie pamiętam konkretnej daty, ale
wiem, że było to lato), jak zawsze spotkałam się
z moimi przyjaciółkami. Tym razem spotkanie wypadło
w mieszkaniu Cat. Siedziałyśmy najpierw w jej pokoju,
a później w salonie. Rozmawiałyśmy o różnych
sprawach. Będąc w salonie Cat i Amy zajęły się
sprawdzaniem czegoś w internecie i słuchaniem
muzyki, natomiast ja i Michael leżałyśmy zamyślone na
dywanie. Patrzyłyśmy w stronę pokoju, w którym
wcześniej byłyśmy i zostawiłyśmy w nim bałagan.
W mieszkaniu rozlegał się tylko dźwięk muzyki
i rozmów dziewcząt. Nagle z zamyślenia wybiło mnie
to, co zobaczyłam w pokoju, któremu przyglądałam się
z salonu. Michael chwile po tym zapytała się mnie, czy

widziałam tam to samo co ona. Przez ułamek sekundy
zobaczyłyśmy tam siedzącą na dywanie małą
dziewczynkę, ubraną w białą sukienkę do kolan
(podobną miała w dzieciństwie Cat). Na początku
przyjaciółki nie chciały nam uwierzyć i śmiały się z nas
i "nieudanego kawału". Poszłyśmy więc do pokoju,
żeby pokazać im, w którym miejscu siedziała ta
dziewczynka i to co zobaczyłyśmy przeraziło nas. Tak
jak wcześniej wspominałam, w pokoju, w którym
widziałyśmy tą dziewczynkę był bałagan, ale kiedy tam
weszłyśmy po raz drugi, wszystko było posprzątane
i ułożone tak jak wcześniej. Bardzo się wystraszyłyśmy
i z butami w ręku wybiegłyśmy z mieszkania na klatkę
schodową. W biegu zakładałyśmy buty i usiadłyśmy na
ławce przed blokiem, wszystko powoli analizując. Do
tej pory nie mamy pojęcia, jak coś takiego mogło się
wydarzyć.
Rachel

Świat Suchara
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Szczegółowe informacje przekaże pani Jolanta Tinel
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Świat Suchara

(nie) Profesjonalna recenzja gry
The Binding of Isaac Rebirth

Świat Gier

O

becnie seria "The Binding of Isaac" doczekała sie dwóch
części oraz dwóch ogromnych dodatków DLC które
dodają do gry ogrom nowych rzeczy, przeciwników, map,
wyzwań itd. Dzisiaj skupimy sie na drugiej części gry czyli
tytułowym "rebirth". Różnice w obu grach widać już na pierwszy
rzut oka, choćby w grafice. Posiada ona znacznie więcej pikseli
i jednocześnie więcej szczegółów, co daje grze swój urok. Coś, co
bardzo wyróżnia tę grę to ilość nawiązań do Biblii. Właściwie cała
gra kręci się wokół Biblii i przedmiotów z nią związanych, które
można wskazać podczas gry. Nawet niektóre z postaci będące
demonami, noszą takie imiona jak Azazel i Lilith. Drugim
ciekawym aspektem gry jest jej losowość i możliwość
„combowania” ze sobą różnych przedmiotów, co daje szalone
i niekiedy nawet „game-breakingowe” skutki, ale kto by narzekał?
Dodatek DLC, który nazwany został "Afterbirth", można by
opisywać długo, w wielkim skrócie kosztuje tyle co gra i dodaje:
nowych przeciwników, nowe mapy, przedmioty, bossów, tryb gry,
wyzwana i pokoje. Można przy tej grze spędzić długie zimowe
miesiące. Moja ocena to 7/10.
X.X.

Szkolny

Kącik

Filmowy

O

kres jesienno-zimowy to czas, w którym kino zasypuje nas różnymi propozycjami. W tym roku zostaliśmy
obdarowani ostatnią częścią "Igrzysk Śmierci", drugą częścią "Listów do M", nowymi "Gwiezdymi Wojnami"
oraz jolejnym filmem Bonda. W tym mroźnym okresie o wiele częściej zaglądamy do kina, czy chociażby do
internetu, w poszukiwaniu dobrego i miłego umilacza czasu, czyli filmu. Przygotowałam dla Was kilka propozycji na
długie jesienno-zimowe wieczory.

"Wyścig" jest to film z 2013 roku. Głównym wątkiem tego filmu jest
rywalizacja pomiędzy Jamesem Huntem a Niki Laudą - kierowcami Formuły
1. Film został ciekawie skonstruowany. Nie nudzi (nawet tych, którzy
niewiele wiedzą na temat F1). Jedną z głównych ról zagrał Chris Hemsworth
("Thor"). Warto zwrócić uwagę również na muzykę, którą zajął się Hans
Zimmer ("Ostatni Samuraj", "Piraci z Karaibów", "Madagaskar").
Moją drugą propozycją jest film "Udając gliniarzy" (ang. Let's Be Cops).
Jest to komedia nakręcona w 2014r. Opowiada ona historię dwóch
przyjaciół, których życie stało się nudne i monotonne. Sytuacja ulega
zmianie w chwili kiedy na pewną imprezę wybierają się przebrani za
policjantów. Ich życie nabiera barw, ale jak daleko posuną się dwaj znudzeni
goście?
"Iluzjonista" z 2006r. to moja ostatnią propozycja. Jest to dramat fantasy
opowiadający o sławnym iluzjoniście, który wykorzystuje wszystkie swoje
umiejętności by spektakl przenieść w rzeczywistość i zdobyć miłość
narzeczonej austrowęgierskiego księcia.
Zapraszam do nadrobienia filmowych zaległości a konserwatystom
polecam natomiast "Kevina", "Harrego Pottera" oraz "Opowieść Wigilijną".
Niech ten zimowy okres rozświetlą nam filmy!
Y.Z.
Świat Suchara
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Zajęcia sportowe w Sucharskim
w pierwszym półroczu 2015/2016

Sport
1.Eliminacyjny Turniej Mistrzostw
Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych
w piłce ręcznej dziewcząt – 30.10.2015
Lista uczestników:
1. Kinga Chlipała
2. Katarzyna Rachwol
3. Katzrzyna Mynarska
4. Ilona Naspińska
5. Klaudia Majchrzak
6. Roksana Wójcik
7. Paulina Bochenek
8. Kamila Bilgoń
10. Wiktoria Irsmanbet
11. Anna Iwan
12. Wiktoria Antczak

I miejsce i awans bezpośredni
do półfinału rozgrywek
2. Eliminacyjny Turniej Mistrzostw Katowic Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopcy
12.11.2015
Lista uczestników:
1. Patryk Dziurzyński
2. Dawid Warczak
3. Damian Osada
4. Patryk Banert
5. Ardit Ajeti
6. Piotr Więcek
7. Szymon Staszowski
8. Rafał Wysosiński
9. Mateusz Mazur
10. Karol Pres
11. Dawid Kroczyński
12. Sebastian Barbarski
13. Maciej Bartosz

III miejsce brak awansu
3. Eliminacyjny Turniej Mistrzostw Katowic
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej
chłopcy 17.11.2015
Lista uczestników:
1. Radosław Grzywa
2. Mateusz Mazur
3. Dawid Glinka
4. Kordian Izmert
5. Rafał Wysosiński
6. Jakub Pająk
7. Patryk Dziurzyński
8. Damian Osada
9. Damian Dziedzic
10. Sebastian Szeliga

I miejsce i awans bezpośredni
do półfinałów rozgrywe

II miejsce i awans
do barażów rozgrywek
5. Eliminacyjny Turniej Mistrzostw Katowic Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewczyn
17.12.2015
Lista uczestników:
1. Kamila Bilgoń
2. Magda Prończuk
3. Wiktoria Irsmanbet
4. Marlena Wojtasik
5. Wiktoria Antczak
6. Aleksandra Kostowaska
7. Aleksandra Botwina
8. Ilona Naspińska
9. Roksana Wójcik
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4. Eliminacyjny Turniej Mistrzostw Katowic
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce
koszykowej dziewczyn 18.11.2015
Lista uczestników:
1. Kamila Bilgoń
2. Magda Prończuk
3. Wiktoria Irsmanbet
4. Marlena Wojtasik
5. Wiktoria Antczak
6. Aleksandra Kostowaska
7. Klaudia Majchrzak
8. Ilona Naspińska
9. Nina Wojciechowska

I miejsce i awans do
półfinałów rozgrywek

Akcja MIŚ
25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji klasa III c
naszego liceum, podjęła akcję zbierania misiów dla
podopiecznych Fundacji „Mam Marzenie” Wszystkie
zebrane maskotki zostały przekazane małym
pacjentom oddziałów onkologicznych działających
w: Chorzowie, Katowicach i Zabrzu.
Od 2002 roku wszystkie pluszowe maskotki
obchodzą swoje święto, ustanowione w setną
rocznicę niezwykłego wydarzenia. Prezydent
Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt brał udział
w polowaniu, w trakcie którego postrzelono małego
niedźwiadka. Prezydent kazał przerażone
zwierzątko uwolnić. Świadek tego wydarzenia
narysował uwolnionego misia pod opieką
Prezydenta, jeden z producentów zabawek,
wykorzystał rysunek jako model nowej zabawki
nazwanej na cześć Prezydenta „Teddy Bear”. Od
tego dnia pluszowe zabawki towarzyszą zarówno
małym dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Są przy
nas od najmłodszych lat, w chwilach radość oraz
wtedy, gdy się boimy, czy potrzebujemy otuchy.

Maraton - Ateny
Dwie nauczycielki matematyki z naszej szkoły: Tosia Sajda i Ewa Szylewska w dniu 8 listopada 2015r wzięły
udział w maratonie, który przebiega historyczną trasą z Greckich z miejscowości od Maratonu do Aten. Jest to
bieg na pamiątkę wydarzeń wojny grecko-perskiej w V w. p.n.e- bitwy pod Maratonem w 490 roku p.n.e., kiedy
Ateńczyków uchroniło ich polis przed Persami. Posłaniec
z wiadomością o zwycięstwie, bez przerwy biegł całą trasę z pola
bitwy do miasta i przypłacił to życiem. Na cześć tego wydarzenia
dzisiaj biegi maratońskie na dystansie 42,195 km.
Udział w tym biegu obfitował w wiele wrażeń. Jest to święto
biegaczy na świecie. Uczestniczą w nim reprezentanci wielu
krajów. Na całej trasie kibice dopingują biegaczy z wielką
serdecznością, rozdając gałązki oliwne. Nasze panie profesor,
przeżyły, wróciły i pełne pozytywnych emocji gotowe są do pracy
ze swoimi uczniami.

Świat Suchara
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„Pamiętamy i oddajemy im część”–spotkanie
z Barbarą Kruczkowską więźniarką obozu
w Potulicach (1943)
Dnia 27.X odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły
z Panią Barbarą Kruczkowską,która jako 3-letnie
d z i e c k o
t r a f i ł a
d o
o b o z u
w Potulicach w 1943 roku. Na podstawie zapisków
swojego brata i dokumentów przedstawiła nam okrutne
życie w hitlerowskim więzieniu, gdzie dzieci

przymierały głodem, były bite przez okrutnych kapo
oraz przeznaczone do wyniszczającej pracy jako
„mali wrogowie Rzeszy”. Przeżyła wyzwolona przez
Armię Radziecką. Dzisiaj już jako osoba dorosła
wspomina swoje nieszczęśliwe dzieciństwo,
z którego pamięta jedynie głód, ból i strach.
Odwiedza cmentarz w Potulicach, gdzie spoczywa
ponad tysiąc najmłodszych ofiar faszyzmu.
Spotkanie to było dla nas piękną lekcją historii, która
nie pozwoli nam zapomnieć o zbrodniach i każe nam
czcić pamięć poległych i bezbronnych dzieci.
Y.Z.

NATURA A UMYSŁ CZŁOWIEKA

L

ubię wyjeżdżać nad morze, przechadzać się po
lesie, czy spoglądać w niebo, ponieważ czuję się
wtedy wolna, odprężona, odkrywcza
i natchniona.

Niebo intryguje mnie swoją różnorodnością kolorów
i panującymi na nim zjawiskami.
Umysł człowieka działa podobnie. Każda myśl, tak
samo jak każda fala, każde drzewo czy każda chmura
- jest inna. Może być podobna, prawie identyczna,
lecz nie jest taka sama jak poprzednia. Człowiek
doznaje różnych odczuć wielu sytuacjach, takich jak:
radość, spokój, smutek, zdenerwowanie, niepokój lub
gniew. Można to porównać do natury: ruch morza,
kształt liści roślin czy szybkości poruszania się chmur
na niebie.
Jako przykład podam człowieka smutnego,
pogrążonego w melancholii, bezsilnego,
zniechęconego do działania, z brakiem nadziei na
lepsze jutro.
Morze - powolny ruch (załamanie), małe, poszarpane
i niespokojne fale (zniechęcony do działania,
bezsilny).
Las - opadające liście z drzew (poddanie się,
bezsilność), gnijąca, mokra ściółka (zniechęcenie do
działania, brak nadziei).
Niebo - zanoszące się chmury (melancholia), deszcz
(niechęć do działania, bezsilność).

Filc w modzie

Morze fascynuje mnie nie tylko z powodu ładnego
widoku zachodzącego słońca, czy szumiących fal,
lecz z powodu mojego nietypowego sentymentu.
Otóż morze jest dla mnie czymś więcej. Inspiruje
mnie, pobudza do myślenia, zachwyca swą ogromną
objętością, a także wieloma nieodkrytymi aspektami
swoich wód. Z lasem jest podobnie, lecz inspiruje on
mnie swoją różnorodnością roślin bądź istot żywych.
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Jesień i zima jest okresem chłodnym, zaczynamy
ubierać się cieplej, w swetry, płaszcze i zmieniamy
tarampki na kozaki lub botki.
W tym roku w mode weszły ubrania, torebki i biżuteria
z filcu. Jest to dobre rozwiązanie na chłodne dni.
Możemy znaleźć różne koloru filcu, np. różowy,
niebieski, zielony, czerwony, czarny itp.
Filc jest otrzymywany przez spilśnianie. Rozróżnia
się dwa rodzaje filców: filce bite, uzyskiwane przez
bezpośrednie folowanie włókien, oraz filce tkane,
uzyskiwane przez folowanie powierzchni tkanin.
Oliwia Półkotycka kl. Ie
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