Współzawodnictwo klasowe za pierwsze półrocze
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Czytelnictwo
Z wielką radością informujemy, że nasza
szkoła została zakwalifikowana do grona
szkół, które otrzymają wsparcie finansowe
w kwocie 15 000,00 zł dla biblioteki szkolnej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Otrzymana dotacja finansowa
umożliwi zakup książek do biblioteki.

Cel główny Programu:
Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
szkolnych i pedagogicznych oraz
wzmocnienie potencjału i roli bibliotek
szkolnych i pedagogicznych.
Cele szczegółowe:

Zwiększenie atrakcyjności oferty
bibliotek szkolnych i pedagogicznych
przez zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek;

Wzrost dostępności książek
w bibliotekach szkolnych
i pedagogicznych;

Rozwój współpracy pomiędzy
szkołami, a bibliotekami publicznymi
I bibliotekami pedagogicznymi.
Dzięki pozyskanym środkom, zbiory Biblioteki
zostaną wzbogacone o wiele nowych,
ciekawych książek.
W sprawie zakupu książek zasięgnęliśmy
opinii naszych uczniów, ich rodziców
i nauczycieli.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt.:”Książka moim przyjacielem”

Książka jest Ci bliska?
Nigdy się z nią nie rozstajesz?
Zawsze jest z Tobą, kiedy śpisz, jesz, a może po prostu jest Twoim przyjacielem?

POKAŻ TO !
Weź udział w konkursie fotograficznym.
Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody oraz pokonkursowa wystawa nagrodzonych i wyróżnionych
prac!!!
W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się dane personalne uczestnika
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
Zdjęcie musi być przesłane w formacie elektronicznym (nie drukować!!)
Prace należy przesłać do dnia 18.04 br., na adres e-mail: dawid_2904@tlen.pl
Organizatorzy konkursu:
–
mgr B. Małysz
–
mgr D. Ceglarek
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postanowiłam się zgłosić na pierwszy w moim
życiu wolontariat. Przede wszystkim chciałam
zobaczyć, jak na nich jest, jak to się wszystko
tam odbywa, co ludzie na nich robią… I to
właśnie na tym wolontariacie poznałam
Karolanajlepszego
wolontariusza
na
świecie.
Jest
on
miłym,
pomocnym
i
najsympatyczniejszym wolontariuszem,
jakiego poznałam (pomimo tego, że ma 29 lat
:D). Najbardziej szanuję go za to, że jest
moim opiekunem na każdym wolontariacie, w
jakim biorę udział, że bierze na nich za mnie
odpowiedzialność i tak dba o mnie. Dzięki
niemu miałam możliwość uczestnictwa
w wielu wolontariatach z różnych okazji, np.
na Orszaku Trzech Króli 2017, na
Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie
dziewczyn do lat 18 oraz na Narodowym
Kongresie Nauki zorganizowanym przez
Uniwersytet Śląski. Zawsze na wolontariacie
dostaję ciekawe zadania do wykonania, np.
rozwiesić kartki z różnymi informacjami,
pokazać komuś drogę do szatni itd. Na końcu
każdy wolontariusz otrzymuje zaświadczenie
o udziale
w
danej
imprezie.
Takie
zaświadczenie jest super pamiątką i daje
każdej takiej osobie poczucie satysfakcji
z siebie i swojej okazanej pomocy. Przy
okazji można sobie wpisać uczestnictwo
w wolontariacie do CV, a to bardzo duży plus.

„Moje życie- wolontariat”
Istnieją na tym świecie ludzie, którzy
dobrowolnie niosą pomoc i angażują się
w pracę na rzecz osób i wielkich instytucji
działających w różnych obszarach życia
społecznego. Można ich spotkać np.
w hospicjach, domach pomocy społecznej,
schroniskach lub na różnych wielkich
imprezach masowych i ważnych kongresach.
Pracują w instytucjach publicznych i różnych
organizacjach. Takimi ludźmi są właśnie
wolontariusze. Pomagają, bo tego chcą. I nie
robią tego dla pieniędzy, ale dla satysfakcji
i swojej
przyjemności.
Chciałabym
opowiedzieć
Wam
trochę
o
moim
wolontariacie i co według mnie on znaczy.

Czym jest dla mnie wolontariat? To jest dobre
pytanie… Dla mnie to jedenaście niezwykle
magicznych liter, które nadają sens mojemu
życiu; litery, które powodują uśmiech na
mojej twarzy i sprawiają, że czuję dużą
satysfakcję z niesienia pomocy. Wolontariat
to dla mnie służba dla duszy i serca. To stan,
kiedy słowo ‘pomoc’ nabiera nowego
znaczenia. Wolontariat to dla mnie każda
mile spędzona chwila z nowymi ludźmi,
których poznaję na tego typu wolontariatach.
Dużo osób jest ode mnie dużo starszych, ale
znajdą się też osoby w moim wieku. Kto wie,
może spotkam kogoś z was na jakimś
wolontariacie?

Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się
w tym roku, dokładnie 1 stycznia. Dostałam
propozycję pracy jako wolontariusz przy
zabezpieczeniu trasy podczas biegu, jaki
wtedy odbywał się w Parku Chorzowskim.
Wcześniej nie mogłam być niestety
wolontariuszką, bo musiałam mieć minimum
16 lat, żeby brać udział w takich akcjach. Ale
kiedy osiągnęłam już wymagany wiek,

A… i jeszcze odnośnie wolontariatu, to…
KOCHAM TO I NIGDY NIE ZAMIENIĘ
TEGO, CO ROBIĘ ZA NIC W ŚWIECIE!!!
Karolina Muc kl. 1e
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Recepta na „Nie chce mi się”

lecz nie znamy mechanizmu jej działań od
strony biologicznej.

„Nasz umysł to zagadka, wykorzystujemy
tylko 10% jego możliwości, nikt nie wie co
kryje pozostałe 90%. Niewielu ludzi ma
w ogóle
świadomość
istnienia
swojej
podświadomości, a to ona sprawia, że
żyjemy. Podświadomość nad wszystkim
czuwa,
poza
naszą
świadomością.
W podświadomości
kryją
się
nasze
przekonania, nasze lęki i obawy oraz
najskrytsze pragnienia.”
Podświadomość
zbiera
i
magazynuje
wszystkie przeżycia i doznania z naszego
całego życia. Im częściej powielamy pewne
wzorce, tym lepiej podświadomość realizuje
je kolejnym razem. Zmiana toku myślenia na
pozytywne i przyjazne, zmienia działanie
podświadomości na pozytywne i przyjazne.
Nie można jednak dyskutować o działaniu na
podświadomość bez wiedzy, jak to się robi.
Na nasz umysł można wpływać za pomocą
afirmacji, sugestii i autosugestii.

…przejdźmy do praktyki.
Jeśli ktoś jedynie powtarza sobie, że chce
odnieść sukces w życiu prywatnym
i zawodowym, żyjąc tak jak dotychczas, bez
wprowadzania
żadnych
zmian
i podejmowania
nowych
działań
–
podświadomość nie zadziała. Oprócz myśli
musi być i działanie.
Podświadomość może działać bardzo powoli,
krok po kroku dążąc do celu, a Ty możesz
nawet nie być tego świadomy. Na przykład:
gdy marzysz o fortunie i nic się nie dzieje,
wtedy się denerwujesz i bierzesz sprawy
w swoje ręce. Poszerzasz swoją wiedzę
i zdolności, stajesz się pewniejszy siebie,
spotykasz właściwych ludzi i podejmujesz
właściwe decyzje. Osiągasz sukces.
Gdzie ta podświadomość? Myślisz. Wszystko
osiągnąłem dzięki sobie. Czy aby na pewno?
A może to ona sprawiła, że zacząłeś myśleć
inaczej, podsunęła Ci pomysły oraz to jak
rozwiązać
problemy?
Może
to
ona
wyklarowała Ci cele i to jak je osiągnąć?
Może to ona podpowiedziała Ci jakim ludziom
zaufać?
Tak właśnie działa podświadomość! Ona zna
pytania, których Ty jeszcze sobie nie zadałeś
i odpowiedzi, których Ty możesz jeszcze nie
znasz.
Wiem, wiem, lekko utopijny przykład. Jednak
na nim najprościej wyjaśnić zagadkę
podświadomości.

Czym jest afirmacja?
Afirmacja
jest
to
psychotechnika
wykorzystująca siłę sugestii, polegając na
powtarzaniu pozytywnych twierdzeń wobec
własnej osoby. Regularna afirmacja (zarówno
umysłowa
jak
i
słowna)
pomaga
w samoakceptacji i podniesieniu poziomu
poczucia
własnej
wartości.
Afirmacja
przekonuje podświadomość do jej treści, tak
aby ta pomogła w realizacji pragnień. Trening
afirmacyjny
powinno
się
wykonywać
w rozluźnieniu z pozytywnym nastawieniem,
najlepiej przed snem i po przebudzeniu.

Działanie
podświadomości
wykorzystują
również firmy reklamowe, umieszczają
podprogowe informacje których nie jesteś
świadomy, a które mają Cię przekonać do
kupna produktu. Nawet towary na półkach w
sklepie są tak ułożone aby nieświadomie
wpłynąć na podświadomość i zachęcić ludzi
do zakupu.
Nawet nie zdajesz sprawy za jak wiele rzeczy
odpowiada nasz umysł, jak duży wpływ ma
na nasze życie. Może zatem warto poznać
swoją podświadomość?

Co to jest sugestia i autosugestia?
Sugestia jest ściśle powiązania z afirmacją
jednak rządzi się swoimi prawami. Sugestia
to silne wpływanie na człowieka i jego umysł,
tak aby zrobił i zareagował w sposób do
którego jest przekonywany.
Autosugestia to wpływanie na samego siebie
poprzez afirmację i trening autosugestywny.
Wystarczy teorii …
Działanie podświadomości jest o wiele
bardziej zawiłe niż mogłoby nam się
wydawać. Możemy tylko mówić o tym, w jaki
sposób działa. Widzimy efekty jej istnienia,

Na podstawie książki Joseph'a Murphy'ego
„Potęga podświadomości”.
Dominika Dunak kl. III c
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choroby.
Podanie
konkretnych
objawów
jest
niemożliwe. Ile ludzi, tyle objawów. Jedyne co
jest wspólne to przebieg tej choroby,
następuje ona powoli, niezauważalnie i jej
pełne rozwinięcie zajmuje dużo czasu.
U zdecydowanej większości zaczyna się
podobnie, od strachu. Zaczynamy się bać,
sami
nie
wiedząc
czego
dokładnie.
Z pewnością duży wkład ma w to stres.
Zaczynają pojawiać się głosy oraz co jest
bardzo częste prócz omamów słuchowych to
omamy smakowe. Najczęstszym objawem są
urojenia prześladowcze, osoby chore są
święcie przekonane, że są śledzone lub ktoś
próbuje je zabić. Niezwykle rzadkie są
omamy wzrokowe oraz dotykowe. Przy
schizofrenii może pojawić się depresja
(chyba, że ona jest przyczyną) oraz duże
problemy z pamięcią. Wykrycie tej choroby
sprawia duży problem, w zdecydowanej
większości choroba postępuje na tyle
delikatnie i na tyle ogarnia ludzki mózg, że te
wszystkie omamy stają się normalne.
Ewentualnie osoba, bo zorientowaniu co się
z nią dzieje zamyka się całkowicie w sobie.
Życie osoby cierpiącej na samą chorobę jest
już niezwykle ciężkie. A my ludzie, jako
społeczeństwo dodatkowo je utrudniamy
rozszerzając
nieprawdziwe
plotki
i wykluczając ludzi z życia, dlatego ważne
jest by wyjaśnić kilka kwestii. Na świecie
obecnie żyje około 21 milionów ludzi (w
Polsce 400 tysięcy) cierpiących na to
schorzenie, jest to około 1% całej
społeczności, choć problem tej choroby
dotyka
najpewniej
5%.
I
wbrew
powszechnemu spojrzeniu na świat te 21
milionów nie jest zamknięte w specjalnych
ośrodkach, a żyje wśród nas. Osoba chora,
zdiagnozowana
może
swobodnie
funkcjonować w społeczeństwie. Osoba taka
w żaden sposób nie jest agresywna i nie
stwarza zagrożenia. Mówi się też, że
schizofrenicy nie mają uczuć oraz są oschli.
Jest to kłamstwo, schizofrenicy posiadają tą
samą paletę uczuć co osoba zdrowa, jednak
ich schorzenie utrudnia im wyrażanie ich
przez co są źle rozumiani.

Nie taka schizofrenia straszna
jak ją opisują
Kiedy wyobrażamy sobie osobę chorą
psychicznie, widzimy osobę w zamkniętym
ośrodku,
w
kaftanie
bezpieczeństwa
i w pokoju bez klamek. Gdy pomyślimy
o osobie cierpiącą na schizofrenię myślimy
o osobie jak z horrorów. Widzącą różne
stwory, słysząca szepty zachęcające ją do
zabójstwa. Sama choroba również przeraża
przeciętną osobę, gdyż nikt nie zna ani dnia,
ani godziny kiedy ją złapię. Plotki, że choroba
jest nieuleczalna, wyklucza z normalnego
życia jeszcze bardziej przeraża. Ale czy jest
tak naprawdę? Zobaczmy każdy etap
choroby i sprawdźmy czy naprawdę jest
czego się bać !

Zachorowanie. Już tu pojawia się problem.
Dokładnego
powodu
nie
zna
nikt.
Zachorowanie jest tu w pełni indywidualne.
Pewne jest, że może ona wystąpić u osób
u których wykryto już pewne zaburzenia takie
jak depresja czy alzheimer oraz też u osób
odrzuconych, po traumie lub po ciężkim
dzieciństwie. Znane są też przypadki gdy
choroba pojawiała się bez większej
zapowiedzi lub najzwyczajniej po ciężkiej
gorączce. Na tą chorobę mówi się inaczej
'Schorzenie ludzi młodych' gdyż najwięcej
zachorowań wykrywa się pomiędzy 15-24
wiekiem życia. Choroba ta ciągle jest dla
lekarzy zagadką i pewnie do póki do końca
nie zrozumiemy funkcjonowania naszego
mózgu, to nie zrozumiemy występowania tej
6

Znamy
już
objawy,
przyczyny
i funkcjonowanie takich osób, ale jak z tym
leczeniem? Osoba u której zostanie wykryta
schizofrenia nie jest skazana na życie z nią
do samego końca, gdyż mimo iż leczenie jest
długie
i
meczące
ze
względu
na
nieprzewidywalność choroby, da się z niej
wyleczyć, a przy odpowiednim pielęgnowaniu
zdrowia jej nawroty mogą nie nastąpić. No
ale
jak
dokładniej
się
to
leczy?
Elektrowstrząsami? Pokojem bez klamek?
Nie i jeszcze raz nie. Najlepszym sposobem
na wyzdrowienie jest przybywanie wśród
ludzi, przyjaciół, swoich drugich połówek.
Oczywiście leki uspakajające oraz blokujące
omamy są niezbędne, ale bez kontaktu
z drugim człowiekiem nawet najsilniejsze leki
nie pomogą. Dlatego tak ważna jest
akceptacja
i
zrozumienie
wśród
społeczeństwa.
Informacje pochodzą
z głównej strony
Uniwersytetu SWPS o schizofrenii.
Patryk Pasternak KL IIIc

Masa mózgu stanowi średnio 2% masy
ciała,
wykorzystuje
on
aż
20%
przechodzącego przez organizm tlenu, a jego
zużycie energii jest 10 razy szybsze niż
pozostałych narządów.
Dzięki intensywnemu krążeniu 90 % energii cieplnej na zimnie ucieka przez głowę.
Mózg w prawie 80% to woda.
W stanie aktywnym mózg generuje około
25 watów energii – tyle by rozświetlić
żarówkę
Ludzki mózg jest niesamowicie plastyczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcje.
Mózg nie czuje bólu. Tkanki unerwione
bólowo znajdują się zewnętrznie od niego.
W czasie snu mózg pracuje segregując
informacje, które zebrał w ciągu dnia.
Epilepsja (padaczka) to rodzaj ‘’spięcia
elektrycznego’’,
do
którego
dochodzi
w mózgu. Jest to jedyny stan w którym mózg
jest aktywny w 100%.
Mózg Einsteina w obszarze, który jest
odpowiedzialny za matematykę i percepcję
przestrzenną był o 35% większy niż u przeciętnych ludzi.
Im bardziej stymulujemy mózg do pracy
tym lepiej on działa. Aktywny mózg jest bardziej odporny na starzenie się i Alzheimera.
Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem pobudzania pracy mózgu. Ćwiczenia
fizyczne pomagają w powstawaniu nowych
połączeń nerwowych.
U nałogowych alkoholików może ulec
zniszczeniu 20% komórek nerwowych. Po
przejściu na abstynencje mózg częściowo się
regeneruje.
Niska temperatura wydłuża czas, który
mózg jest w stanie wytrzymać bez tlenu.
Ludzie, którzy topili się w zimnej wodzie
mogą zostać skutecznie reanimowani po 30
minutach (lub dłużej) bez uszkodzeń mózgu.
Za każdym razem, gdy próbujemy sobie
coś przypomnieć lub wpadamy na nowy
pomysł, powstaje nowe połączenie w mózgu.

Jak działa mózg
Ciekawostki

Półkule mózgu są ze sobą połączone
i współpracują, jednakże można zauważyć
pewne funkcjonalne różnice. Bardzo ogólnie
można
je
przypisać
następująco:
- prawa półkula odpowiada za wyobraźnię,
sztukę, orientację przestrzenną, kolory
i muzykę,
a
także
intuicję;
- lewa półkula odpowiada za myślenie
analityczne, logiczne, operowanie liczbami
i zdaniami, a także mowę.
Mózg składa się ze 100 miliardów
neuronów, a każdy neuron jest wstanie
stworzyć nawet do 10 tysięcy połączeń
z innymi komórkami nerwowymi.
Neuron ma ok. 0,1 mm średnicy, a jego
długość może osiągnąć kilka metrów. Łącznie
to 160 000 km aksonów.
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Kiedy wydaje nam się, że ktoś za nami lub
obok stoi
Zajęli się tym badacze ze szwajcarskiego
Instytutu Technologicznego w Lozannie.
Przebadali techniką MRi pracę mózgów osób
które często lub ciągle doświadczali takiego
odczucia. Stwierdzili u niech nieprawidłową
aktywność kory mózgowej, w części
odpowiedzialnej za poczucie ruchu i kształtu
ciała, tworzącej mentalny obraz danej osoby.
Dzięki tej części mózgu wiemy, jak daleko
sięgają nasze nogi i w jakiej są pozycji, i bez
patrzenia możemy je odpowiednio ustawić,
aby na przykład przeskoczyć przeszkodę
i o nią nie zawadzić. Ta sama część mózgu
tworzy też czuciową mapę przestrzeni, dzięki
czemu wchodząc do pokoju automatycznie
omijamy wystający brzeg dywanu oraz
orientujemy się gdzie za naszymi plecami stoi
rozmówca. Wygląda na to, że czasem
mechanizm ten szwankuje i błędna
interpretacja sygnałów stwarza iluzję, że obok
nas jest ktoś, choć nikogo nie ma.

Czadowy Czad
Czad prawidłowo nazywany
jest tlenkiem węgla. To
bezwonny i trujący gaz
potrafiący w krótkim czasie
zabić
człowieka.
Rocznie
w Polsce od czadu ginie 50
osób … ale dzisiaj nie o tym.
Słów kilka o państwie Czad
w Afryce środkowej.
Ów czad jest 4 razy
większy
od
Polski
i
graniczy
z państwami takimi jak: Sudan, Libia,
Nigeria,
Niger
i Republiką
Środkowoafrykańską.
Flaga
czadu
składa się z 3 kolorów (od prawej)
niebieski- symbolizuje czyste niebo
i wodę, żółty- wszechobecny piasek,
i czerwonykrew
przelaną
prze z
„czadowych” patriotów, podczas walki
o
odzyskanie
niepodległości
od
kolonizatora
(Francji).
Stosunek
ludności na km 2 wynosi zaledwie 7,5
os (dla porównania w Polsce wynosi
123
os/km 2 ).
Co
ciekawe
Czad
zamieszkuje
obecnie
5
Polaków ,
natomiast jeżeli chodzi o ustrój
polityczny jest to republika, a władze
sprawuje Idriss Déby. Czad pod
kontem rejonów geograficznych można
podzielić na 3 główne, jednorodne
części: tylko pustynia, tylko sahel
(najprościej obszar pomiędzy pustynią
a sawanną) i tylko rola (teren żyzny).
Ludzie żyją tam z wydobycia ropy
naftowej
i
zbierania
bawełny.
Miesięczne zarobki w przeliczeniu na
naszą walutę wynoszą tylko 270 zł.
Teraz przejdę do edukacji, która po
prostu leży. Można to między innymi
wywnioskować po wynikach badań
poziomu IQ. Średni poziom dla Czadu
wyniósł zaledwie 68 (dla porównania
dla polski wyniósł 106). Obowiązkową
naukę zaczyna się w wieku 6 lat, trwa
ona następne 6 lat lecz mimo to około
60 % młodzieży nie potrafi czytać oraz
pisać. Średnia temperatura wacha się
od 15 stopni nocą do 42 za dnia.
Adam Józefiok kl. IId

Dlaczego boimy się kiedy zapada
ciemność.
Strach to najstarszy mechanizm, w który
człowiek został "wyposażony". Jego funkcją
jest szybka reakcja. Strach powstaje
w przypadku gdy zasoby, (np. maczuga
człowieka pierwotnego) są niewspółmierne
do zagrożenia (atak tygrysa). Strach
powoduje, że organizm w krótkim czasie jest
przygotowany do ataku lub ucieczki. Problem
polega na tym, że w ciemnościach nie
potrafimy ocenić czy coś nam zagraża,
dlatego przeceniamy niebezpieczeństwo np.
ataku i boimy się "na wyrost". Nasze zmysły
nie są przystosowane do nocnego życia, więc
spodziewamy się najgorszego i czujemy się
niepewnie. Niektórzy z nas lepiej potrafią
maskować obawę, inni nie potrafią opanować
strachu, czego powodem mogą być ich
wcześniejsze
negatywne
doświadczenia
związane z ciemnością.
Patryk Pasternak KL IIIc
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Zespół ten już trzykrotnie zawitał do Polski.
Pierwszy występ odbył się 14 czerwca 2012 r.
w warszawskim klubie „Proxima”. Drugi miał
odbyć się 17 kwietnia 2013r. W poznańskim
klubie „ Eskulap” podczas trasy koncertowej „
The Church Of The Wild Ones”, jednak
z powodu choroby członków zespołu trasę
odwołano, a koncert przełożono na 2 grudnia
tego samego roku. Ostatni ich koncert
w Polsce odbył się stosunkowo niedawno, bo
25 marca 2015r. W warszawskim klubie
„Progresja”.
Grupa zdobyła również kilka nagród, zarówno
zespołowo jak i osobno.
Założyciel zespołu prowadzi również karierę
solową, która nieco odbiega swoim stylem od
stylu zespołu.

Kącik muzyczny

Black Veil Brides
Black veil Brides – jest to amerykański zespół
grający muzykę
post-hardcore
(heavy
metal,metalcore, rock alternatywny, glam
metal). Ich debiutancki album nosi nazwę
„We Stitch These Wounds” i został wydany
20 lipca 2010r.

Na koniec kilka faktów
o członkach zespołu:

i

ciekawostek

Andy Dennis Biersack
• Urodził się 26 grudnia 1990r.
• Uwielbia rysować i wychodzi mu to
świetnie.
• Będąc
nastolatkiem
brał
udział
w kampaniach antynarkotykowych.
• Niedawno wraz ze swoją żoną Juliet
zaadoptował ślepego psa, którego
nazwał Daredevil
• Ma dwa koty – Crow i Femme.
• Jego pierwszy zespół nosił nazwę
Biersack, a założył go mając ok. 15 lat
• Lubi udawać T-Rexa.
• Jego pierwszym tatuażem było logo
punkowej grupy muzycznej Alkaline
Trio.
• Ma około 193 cm wzrostu.
• Ma polskie korzenie.
• Jest ateistą, ale wychował się
w katolickiej rodzinie.
Ashley Purdy
• Urodził się 28 stycznia 1984r.
• Jego rodzice zginęli w wypadku.
• Ma około 185 cm wzrostu.
• Miał dwa psy – Killera i Tokyo..
• Był wychowywany przez dziadków.
• Ma własną linię ubrań.
• Uwielbia Hello Kitty.
• Kiedyś był modelem.

www.ciekawostkirockowe.pinger.pl

Zespół został utworzony przez Andy'ego
Biersack'a w 2006 r. w stanie Ohio.
Ostatecznie wokalista przeprowadził się do
Los Angeles w Kalifornii i we wrześniu 2009 r.
Założył nowy zespół nazywając go Black Veil
Brides (co dosłownie oznacza „czarny welon
panien młodych”. Według mnie jest to
nawiązanie do fryzur zespołu). Podpisał
wtedy również kontrakt z wytwórnią StandBy
Records. W grudniu 2009 r. zespół rozpoczął
swoją pierwszą trasę koncertową „On Leather
Wings Tour”.
W przeszłości zespół wiele razy zmieniał swój
skład. Aktualnie liczy on pięciu członków:
Andy Biersack – założyciel zespołu, wokal
prowadzący, instrumenty klawiszowe, gitara
basowa
Ashley Purdy – gitara basowa, wokal
wspierający
Jeremy „Jinxx” Ferguson – gitara
rytmiczna, skrzypce, wokal wspierający
Jake Pitts – gitara prowadząca
Christian
„CC”
Coma
–
perkusja,
instrumenty perkusyjne.
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Christian „CC” Coma
• Urodził się 21 kwietnia 1985 r.
• W zespole jest od 2010 r.
• Potrafi rapować.
• Kocha psy rasy Mops
• Tak jak Andy ma polskie korzenie.
Jake Pitts.
• Urodził się 21 sierpnia 1985 r.
• W zespole jest od 2010 r.
• Uwielbia ketchup. Dodaje go do
wszystkiego.
• Uwielbia egzotyczne zwierzęta.
• Jego pełne imię to Jacob Mark Pitts.
• Swoją pierwszą gitarę dostał w wieku
10 lat a grac zaczął 3 lata później
• Z wykształcenia jest inżynierem
dźwięku
Jeremy Miles Ferguson „ Jinxx”
• Urodził się 7 stycznia 1896 r.
• Nienawidzi, gdy ktoś dotyka jego
sprzęt.
• W wieku 8 lat grał z tatą.
• Swoją pierwszą gitarę dostał, gdy miał
zaledwie 2 lata
• W zespole jest od 2009 r.
• Potrafi grać na gitarze rytmicznej,
skrzypcach, wiolonczeli, keyboardzie
i recordzerze.
Dominika Biernat kl. Ie

o silnie rozwiniętym indywidualizmie. Są to
ludzie którzy chcą poznać inne kultury, uczą
się innych języków, „pomieszkują” w różnych
krajach lub odwiedzają je. Dla tych ludzi nie
ma barier językowych. Jeżeli chcą to potrafią
dogadać się chociażby na migi. Na świecie
używanych jest ok. 6-7 tysięcy języków. Jest
to ogromna pula słów, czasów i wyrażeń. Do
języków używanych na całym świecie
dochodzą również języki wymarłe, języki
specjalistyczne, te, które zostały wymyślone
na potrzeby utworów literackich i wiele
innych. Jednak, by móc porozumiewać się
z większością świata wystarczy znajomość
ok. 6-7 języków m.in. język angielski, język
niemiecki, język hiszpański, język francuski,
język rosyjski, język chiński czy też język
arabski. Nie da się jednak ukryć, że język
angielski jest w tych czasach w naszej sferze
językowej najczęściej używany.
By móc poznawać inne zakątki naszej
Ziemi nie trzeba wcale ryzykować czy
pozwalać na ingerencję obcych osób w nasz
prywatny świat. Za granicą możemy poznać
tyle samo złych ludzi co i dobrych. Warto

„Każdy język ma swoją muzykę.”Aldona Jankowska
W
dzisiejszych
czasach
świat
podzielony
jest
na
zwolenników
konserwatywnego,
nacjonalistycznego
państwa oraz zwolenników liberalnego,
kosmopolitycznego świata. Pierwsza grupa
ludzi widząc okropności dziejące się na całym
świecie pragnie się zamknąć na znany od lat
i sprawdzony sobie świat. Czują się oni
bezpieczniej ponieważ wydaje im się, że
mogą przewidzieć reakcję otaczających ich
ludzi. Budują w ten sposób sprawne
i samowystarczalne państwo. Indywidualne
i niepowtarzalne.
O
odrębnej
kulturze
i długoletniej tradycji. Druga grupa ludzi
w każdym miejscu na świecie czuje się jak
u siebie. Nie jest ona związana z ludźmi
„podobnymi sobie” gdyż działa jako jednostka

próbować.
Najlepszym
sposobem
na
poznawanie i przyswajanie nowych rzeczy
jest dialog i rozmowa. Aby móc nawiązać
kontakt z obcokrajowcami wystarczy tylko
chcieć, gdyż jest mnóstwo sposobów na
realizację tego typu przedsięwzięcia. Można
wyszukać na facebooku czy innym portalu
podstron o tej tematyce. Na facebooku działa
kilka grup typu „PenFriends”. W Internecie
jest również wiele stron założonych w celu
nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego
świata,
np.
interpals.net
.
Pomimo
postępującej globalizacji możemy poznać
różne kultury, tradycje i zwyczaje.
X.Y.
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Kącik poetycko-literacki

„Szczęście jest tam, gdzie je człowiek widzi” – Henryk Sienkiewicz

„Docenić” – Zuzanna Bremer
Śpiew ptaków, ledwo dochodzący do uszu,
lekki wiaterek,
ciepłe promienie słońca
To wszystko otacza mnie od zawsze, a jednak –
jest mi obojętne
Siedzę bez celu na ławce, spoglądając na kaczki,
pływające po niewielkim jeziorze
Rzucam im nie za duże kawałki chleba
Kwa, kwa
Czuję czyjąś dłoń na ramieniu
Odwracam się
Kobieta w podeszłym wieku o olśniewających, uwodzicielskich oczach
– To, co stworzył Bóg, jest naprawdę przepiękne – mówi.
Bóg? Przepiękne? Przyroda jak przyroda…
Bezczelnie wzruszam ramionami
– Pamiętam, jakby to było wczoraj…
Milczę
– Hitlerowskie bomby miażdżące wszystko, co stoi na ich drodze
Krzyki dzieci, ukrywających się w piwnicach wraz z matkami
Mężczyźni łapiący za broń i biegnący na pole walki,
ścierać się z niemieckimi wojakami…
– A pani? – przerywam kobiecie.
– Ja? – Śmieje się – Miałam niespełna dziesięć lat,
nie mogłam zgrywać bohaterki z pistolecikiem,
ale odegrałam ważną rolę w warszawskim szpitalu, opatrując tych rannych,
którzy walczyli w obronie naszego kraju!
Zastanawiam się przez chwilę
Cały czas mówiono nam o tym na lekcjach historii,
mimo wszystko nie doceniamy tego, że ktoś za nas walczył,
za nasz wolny naród, jakim jesteśmy teraz
Jeszcze raz spoglądam bezmyślnie na pływające zwierzęta i kwiaty wokół wody
– Są naprawdę piękne,
nie doceniane przez lata…
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Kącik mody

Oscary-czym tak naprawdę są?
To coroczna nagroda przyznawana przez
Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy
Filmowej w dziedzinie filmu. Pierwsza taka
gala odbyła się w 1929 r. i od tego czasu co
roku możemy śledzić, jaki film zasługuje na
miano najlepszego lub przykładowo jaki aktor
bądz aktorka zasługuje na nagrodę
najlepszego
aktora
pierwszoplanowego.
Nagrody przyznawane są w większości
filmom
anglojęzycznym,
które
były
wyświetlane
w
zeszłym
roku
w amerykańskich kinach i cieszyły są
popularnością.

Wiosna-lato 2017

Nowy sezon wiosna-lato 2017 zbliża się
wielkimi krokami, dlatego czas najwyższy
zacząć szperać po wieszakach. Większość
ubrań znajdziecie w szafie mamy bądź
chłopaka. A to oznacza, że trendy będą
obracać się wokół lat 80. Odważne kolory
i brzydkie buty będą królować na naszym
ciele. Projektanci skupili się na damskich
ramionach. Do ubrań wszyli poduszki jak do
żakietów rodem z lat 80., które do dziś można
spotkać w prawdziwych vintage shopach. By
podkreślić ich wymiary, mocno ścisnęli
pasami talię. Można skusić się na zupełnie
nagie ramiona w stylu romantycznym. Jakie
kolory będą królować? W poprzednim
sezonie projektanci byli zafascynowani
porządną dawką pasteli. Pudrowy róż zastąpi
odważna i soczysta fuksja. Nudzi was bluzka
i spódnica ołówkowa? Zapomnijcie o tym! Od
teraz zabieramy z męskiej szafy duże
marynarki
w połączeniu z oversize'owymi
spodniami i jeszcze większymi koszulami.
Jaki z tego wniosek? Im większe tym lepsze!
Asymetria to jeden z wiodących trendów
wiosna i lato 2017. Asymetrycznie będziemy
się nosić pod kątem ubrań jak i dodatków.
Założymy kolczyki z różnych kompletów,
bluzki z pojedynczym rękawem i spódnice
o nierównej długości. Chętnie wrócimy do
gorsetów, które można założyć na nagie
ciało, ale także na bluzkę lub nawet na
marynarkę (wersja dla odważnych). Dużym
trendem będą także zwykłe T-shirty gdzie
wpiszemy na nich własne poglądy (nie tylko
feministyczne, ale nawet erotyczne). Nowy
sezon
jest
zarezerwowany
dla
indywidualistów!

Obecnie ta nagroda jest uważana za
najbardziej prestiżową nagrodę z zakresu
kina. Któż z nas nie lubi oglądać Ceremonii
wręczenia Oscarów? Wszystkim towarzyszy
wtedy uczucie napięcia, które dodatkowo jest
piętnowane przez osoby mające odczytać
zwycięzców. Jak było w tym roku?
Tegoroczne Oscary były wyjątkowymi, a to za
sprawą nietypowego zdarzenia. Okrzyknięta
została ,,galą omyłek''. Gala 2017 odbyła się
się 26 lutego oczywiście w Dolby Theatre
w Los Angeles. Galę rozdania Oscarów 2017
poprowadzi ł amerykański dziennikarz
i prezenter telewizyjny, Jimmy Kimmel.
Nietypowe
zdarzenia
to
wpadka
–
mianowicie nagrodę za najlepszy film początk
owo otrzymał musical ,,La La Land''. Jak się
później okazało wręczający błędnie wyczytał
musical jako zwycięzcę w tej kategorii.
Triumfował dramat społeczny ,,Moonlight''Bar

X.X.
12

tego przydomka zaczęto snuć wiele teorii
związanych z katastrofą. Na temat zatonięcia
,,Titanica" teorii jest wiele, w większości są to
teorie
spiskowe.
Andrzej
Forodowicz
w audycji z cyklu "Lato z Radiem" omawia
temat zatonięcia ,,Titanica''. Według niego,
główną przyczyną owej katastrofy były po
prostu błędy konstrukcyjne. Twierdził on
w swojej wypowiedzi, że autorzy tego statku
śpiesząc się z jego budową, do stopu
dodawali pewną ilość żużlu przez co
jakość nitów, które łączyły poszycie blach
kadłuba, były bardzo słabe i przy tym uderzen
iu zostały one zerwane, a do środka grodzi
wodoszczelnych dostała się woda, czego
efektem było pójście statku na dno. Kolejna
z teorii mówi o rzekomej chęci wyłudzenia
odszkodowania,
a argumentuje
się
to
dziwnym zachowaniem załogi podczas
katastrofy.

www.cosmopolitan.pl

ry'ego Jenkinsa. Na twarzach publiczności m
ożna było dostrzec zaskoczenie taką
nietypową wpadką, spowodowaną tym, że
wręczający
miał
w
ręce
kopertę
do odczytania nazwiska dla najlepszej aktorki
pierwszoplanowej - Emmy Watson, która
występowała w ,,La La Land''. Wpadka jest
tym dotkliwsza, że organizator gali w reklamie
ma hasło: ,,My się nigdy nie mylimy!''
Ważne natomiast, że pomyłka została
wyjaśniona, a każdy z filmów w odpowiednich
kategoriach otrzymał nagrody !
Y.Z.

Teorie zatonięcia Titanica
Brytyjski statek ,,Titanic" 10 kwietnia 1912
roku wypłynął z portu w Southampton w swój
pierwszy rejs. Jak wiadomo płynął on z pełną
prędkością, ponieważ chciano żeby dziewiczy
rejs tego statku zdobył Błękitną Wstęgę
Atlantyku (nagrodę dla statku, który
w najkrótszym czasie przepłynie Ocean
Atlantycki).

www.podroze.smcloud.net

Krąży także
wspomniana
już
teoria o niezatapialności statku. Niejednokrot
nie za kolejną przyczynę uważa się pożar na
statku, a dokładnie
samozapłon węgla
w bunkrze węglowym statku. Całe zdarzenie
miało odbyć się 12 dni przed katastrofą.
Pożaru podobno nie udało się ugasić
w całości, ale kierownictwo White Star Line
nie
chciało
przerywać
pierwszego
rejsu 'Titanica' oraz mieli nadzieje, że pożar
ugasi się sam z powodu braku tlenu. Jak było
naprawdę? Tego nie wie nikt z nas.

www.mishmashhostel.pl

Jak podają źródła nie doszło do pobicia
rekordu, ponieważ maszyna rozbiła się o
górę lodową, co było lekkim szokiem,
ponieważ media wykreowały wizerunek statk
u jako "niezniszczalnego". Z powodu właśnie

www.titanichg.com

Z.X.
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trzeba pamiętać o kontakcie ręki z pyskiem
konia poprzez wodze oraz pracy łydek
wprawiających konia w dynamiczny ruch.
Sam prawidłowy dosiad wcale nie jest taki
prosty do osiągnięcia, ponieważ ucho, bark,
biodro i pięta muszą znajdować się w linii pro
stej. Jednak warto zaznaczyć, że kontakt
z końmi
pozwala
oderwać się
od
rzeczywistości i zapomnieć o problemach, co
może
stanowić doskonały
sposób
na
rozerwanie się przed zbliżającą się maturą
lub innymi sprawami, o których nie chcemy
myśleć codziennie.

Sport

Ujeżdżenie
Moją pasją od wielu lat jest ujeżdżenie. Jest
to jedna z dyscyplin olimpijskich, w której
jeździec i koń muszą osiągnąć maksymalnie
możliwą harmonię i wykonać szereg
określonych figur na tzw. czworoboku.
Ujeżdżenie jest niesamowicie efektownym
i eleganckim sportem, jednak nie należy do
najłatwiejszych.
Jeździec
musi
być
niezwykle cierpliwy i wykonywać określone
elementy
niemal
perfekcyjnie.

Y.Y.

"The Walking Dead"

Chcielibyśmy zaproponować Wam serial pt:
"The Walking Dead". Oglądając ów serial
widz może być pod wrażeniem oryginalności
scenariusza, doskonałej
obsady oraz
zaskakującej formy tego przedstawienia,
pełnego
zaangażowania,
twistów
fabularnych, przekonujących efektów i mocy
przekazu. Serial opowiada o grupie ocalałych
podczas
apokalipsy
zombie.
Jeden
z głównych bohaterów, zastępca szeryfa,
Rick Grimes wybudza się ze śpiączki
podczas wyżej wspomnianej epidemii.
Wyrusza on na poszukiwanie rodziny. Po
drodze spotyka innych ocalałych i razem
z nimi stara się przetrwać w czasach
epidemii, poszukując miejsca do spokojnego
życia
Z biegiem
czasu
możemy
zaobserwować, jak z ludzi wypłukuje się
człowieczeństwo.

www.cavaliada.pl

Celem ujeżdżenia jest harmonijny rozwój
naturalnych możliwości i zdolności konia.
Dzieli się ono na klasy (od najniższej): L, P,
N, C, CC, CS. Szkolenie konia do najwyższej
klasy ujeżdżeniowej zajmuje aż około 7 lat,
co jest dowodem na to, że sport ten wymaga
wiele poświęcenia. Jeździec wraz z koniem
muszą opanować figury w trzech różnych
chodach (stęp, kłus, galop), do których
zaliczają się: ciąg, piaff, pasaż, ustępowanie
od łydki, łopatka do wewnątrz, trawers,
rewers, lotne zmiany nogi, piruety itd. Jednak
trzeba pamiętać, że wszystkie ruchy konia
powinny być wykonane przy użyciu
niewidocznych pomocy i bez widocznego
wysiłku jeźdźca, a często spotykam się ze
stwierdzeniem, że jeździec tylko siedzi, a koń
robi resztę, co jest oczywiście absurdem,
ponieważ jeździec wykonuje ogromną pracę.
Podczas treningu oprócz wzorowego dosiadu

Brjörn i Satorix
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HOROSKOP

Wodnik (20.01 - 18.02)
*Szkoła - w najbliższym czasie pogorszysz się w nauce, ale Twoja motywacja zmieni to na lepsze
*Miłość - nie żyj przeszłością, bo wkrótce na swojej drodze poznasz kogoś, kto odmieni Twój los
*Szczęśliwa liczba: 13
Ryby (19.02 - 20.03)
*Szkoła - Twoje oceny staną się dużo lepsze, możesz postarać się nawet o świadectwo z paskiem
*Miłość - czekają cię gorące chwile z ukochaną osobą
*Szczęśliwa liczba: 22
Baran (21.03 - 20.04)
*Szkoła - zajmij się w końcu nauką, bo do czerwca już niedługo!
*Miłość - nie ukrywaj swoich uczuć, wyznaj je w końcu osobie, na której Ci zależy
*Szczęśliwa liczba: 15
Byk (21.04 - 21.05)
*Szkoła - zwróć uwagę na przedmioty ścisłe, prawdopodobnie to one właśnie będą sprawiać Ci trudności
*Miłość - Twoje marzenia o osobie, która siedzi w twojej głowie, w końcu się urealnią
*Szczęśliwa liczba: 7
Bliźnięta (22.05- 20.06)
*Szkoła - nauczyciel, którego nie lubisz może okazać się osobą, która chce Ci pomóc
*Miłość - nie warto tracić czasu na kłótnie, może warto poszukać szczęścia u boku innej osoby
*Szczęśliwa liczba: 10
Rak (21.06 - 22.07)
*Szkoła - załóż mundur i głowa do góry! W końcu czekają Cię bardzo dobre chwile
*Miłość - Twój przyjaciel może okazać się kimś więcej niż myślałeś
*Szczęśliwa liczba: 3
Lew (23.07 - 22.08)
*Szkoła - zacznij myśleć o swojej przyszłości, bo Twoje lenistwo Cię zgubi
*Miłość - czekają Cię rozterki, więc miej się na baczności
*Szczęśliwa liczba: 5
Panna (23.08 - 22.09)
*Szkoła - unikaj problemów, Twoje zachowanie może pogorszyć sytuację, w której się znajdujesz
*Miłość - nie zamykaj się w domu, wyjdź do ludzi. Impreza to coś dla Ciebie!
*Szczęśliwa liczba: 9
Waga (23.09 - 23.10)
*Szkoła - nie bądź załamany, weź się w garść, a Twoja sytuacja ulegnie gwałtownej poprawie
*Miłość - ktoś o kim zapomniałeś myśli o Tobie i chętnie Cię wspomina
*Szczęśliwa liczba: 11
Skorpion (24.10 - 21.11)
*Szkoła - nie imprezuj, masz czas do czerwca, aby poprawić swoją sytuację, pamiętaj, masz mało czasu!
*Miłość - czasami nie warto jest myśleć o kimś, kto już dawno o Tobie zapomniał
*Szczęśliwa liczba: 6
Strzelec (22.11 - 21.12)
*Szkoła - nie wyrzucaj starych zeszytów, będą Ci one jeszcze potrzebne
*Miłość - nie zawsze zauroczenie to miłość do końca życia. Przypatrz się bardziej swojej sympatii
*Szczęśliwa liczba: 1
Koziorożec (22.12 - 19.01)
*Szkoła - nie unikniesz problemów, staw czoła przeciwnościom losu.
Poproś kogoś do pomocy, bo sam nie dasz sobie rady
*Miłość - zastanów się, czy Twój związek, jest związkiem toksycznym. Być może Twoje uczucie zaślepia
zdrowy rozsądek
*Szczęśliwa liczba: 14
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Kaj idzie dychnąć?

PRAWDZIWA HISTORIA
O ŻYWYCH TRUPACH

Na koło
Tym, kierzy radzi jeżdzom na kole, mogymy
pedzieć, że se majom zrobić tako rajza po
Rybniku. Som tam richtich piykne drogi, po
kierych idzie se pojeździć i połoglondać cołko
prziroda. Toż to je rajza na kole bez las, bez
miasto i cołki Zalyw Rybnicki. Kożdy bajtel,
łojciec i starzik tymu poradzi.

W czasach pierwszej wojny światowej.
Niemcy 20 września 1914r. rozpoczęli szturm
na twierdzę Osowiec, w której stacjonował
rosyjski garnizon.

Na trowie
Jak se wto chce rozłożyć deka na trowie, zjeś
se co i lygnąć, to nojlepij naszykować jaki
klapsznity, brauza do popicio i ciepnąć to
wszyjstko do koszyka ze słomionki i ciś na
katowicki Sztauwajery. Łod wody je przijymny
chłodek, a stromy tam fest cicho szumiom.
Mogymy se poleżeć i mieć wszystko w nosie.
www.agroturystykabiebrza.pl

Próby zdobycia bastylii kończyły się
niepowodzeniem lecz Niemcom udało się
zdobyć trochę terenu, dzięki czemu mieli
możliwość podciągnięcia moździerzy. Ostrzał
trwał około 2 tygodnie po tym czasie Niemcy
postawili Rosjanom ultimatum, mieli się
poddać w ciągu 48h. Mimo poważnego
uszkodzenia fortecy, Rosjanie się nie poddali.
W
1915r Niemcy pod dowództwem
feldmarszałka von Hindenburga zaczęli
używać gazów bojowych (chloru z bromem),
aby zdobyć fortecę - obrońcy nie byli
wyposażeni w maski przeciwgazowe. Nikt w
środku nie miał szans na przeżycie. Gdy
opary gazu opadły, atakujący ruszyli zdobyć
to o co tyle walczyli. W chwili, gdy podeszli
pod mury przeciw nim (armii liczącej około
7 tyś.) wyszli ocalali, ledwo ponad 60 osób,
którzy byli ledwo żywi. Na twarzach mieli
szmaty,
którymi
obwiązali
oparzenia
chemiczne, pluli krwią, wypluwali kawałki
płuc. Twierdza nie została zdobyta, wszak ta
garstka Rosjan zmusiła do odwrotu całą
armię niemiecką.

Na zwiedzanu
Na ślonsku je richtich moc starych zomków,
kiere se tu kiejsik postawili szlachcice i inksi
bogocze. Godają, że nojpiykniyjszy je zomek
w Pszczynie i park, kole niego. Jak wto mo
rod historyjo i zabytki, to Pszczyna bydzie
nojgryfniyjszym miyjscym na dychnyncie.
Nad woda
Jak chcesz sie łopolić, a możno i potoplać we
wodzie, ciś na tyskie Paprocany. Woda,
piosek i klara, kiero fest blynduje po łoczach
– nic wiyncyj do szczynścia nie trza.
Na szpacyr
Wto rod łazi po lesie i słucho jak kukajom
kukułki, abo inksze ptoki śpiywajom, tymu sie
spodobo Arboretum Bramy Morawskiej, kiere
sie napoczyno w Raciborzu. Je to taki wielki
ogród botaniczny, w kierym som roztomajte
rośliny. A kapka dalij som stawy na
Wielikoncie, kaj idzie nafutrować łabyndzie i
kaczki. Dejcie yno pozór, coby wos żodyn nie
chapnył w palec, bo to som gizdy i soronie.

Brjörn i Satorix
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na płaskim kromfleku, taki choby zandal.
Oblykali w Rzymie taki trzewiki aktory i
aktorki, jak grali komedyje na scynie w
tyjatrze. Ale wyraz „zoka” prziszoł do
ślonskigo z nimieckigio (die Socke). Po
angelsku je ganz podobnie (a sock). A
Szwedy godajom tak samo jak Ślonzoki –
zoka (socka).

Na spokojnie
Kiej ni mosz czasu, geltu abo chyńci, żeby sie
kaj szlajać, to pamiyntej, że w laubie przi
wuszcie z grilla tyż je fajnie. O wiela nie leje.
Na rajza
Nojlepszy na rajza je Park Ślonski. Mo tam co
robić i tyn wielki i mały. Idzie iś do zoo,
podziwać sie na afy, idzie tyż iś do wesołego
miasteczka i pojeździć na karasolach abo na
“elka”, tako kolejka, kiero jedzie nad cołkim
parkiym w ta i we wta. Fajnie tak se obejrzeć
wszystko z wiyrchu.

Zoki a Ślonzoki
Żodyn niy napisoł wiersza o zokach. A
szkoda, bo o zokach powinny powstować
wielki poematy. O zokach sie za dużo niy
godo. Ale zoki som dosłownie wpisane w
ślonski życie i nazywanie Ślonzokow.
Czamu? – spytocie. Bo jak godomy głośno
ŚLONZOKI, to już słyszymy ZOKI.

Skond sie wzieły zoki?
Naciongosz blank pomału zoki na szłapy,
oblykosz galoty i trzewiki i idziesz. Na drugi
dziyń to samo. Potym tyż – i tak kożdy dziyń.
I niy zwracosz uwagi na zoki. Czasym
dowosz je do pranio. Dobrze robisz. Wto by
myśloł o zokach poważnie abo z szacunkym.
Szczególnie rano jak je nadziywo. Rano, jak
je cima, zima i sie oblykosz ledwo żywy. Ale
zoki som ważne! W zokach coś jest!

Wycieczka do Milówki
W dniach 6-7 października 2016r. miała
miejsce dwudniowa wycieczka wszystkich
klas artystycznych do Milówki. Pierwszego
dnia, zaraz po przyjeździe i odstawieniu
bagaży do hotelu, podzieliliśmy się na dwie
grupy. Jedna uczestniczyła w warsztatach
z bibułkarstwa, na których wykonywała
przepiękne róże z włoskiej krepiny, natomiast
druga grupa miała lekcje historii w Starej
Chałupie.
W
chałupie
zostaliśmy
poczęstowani chlebem ze smalcem oraz
gorącą herbatą. Przewodnik opowiedział nam
historię miasta Żywiec, o ich mieszkańcach,
postaciach historycznych związanych z tym
miastem, o chałupie, jak wtedy były
budowane oraz o sprzętach codziennego
użytku w tamtych czasach.

Zoki na gripa
Sztrykowane zoki niyjednymu uratowały życie
w zima. Jak już nic niy pomogo na gripa – to
mogom pomoc ciepłe zoki z wełny. Kożdy
powinien mieć pora ciepłych zoków we
szranku na czorno godzina. Moja oma downo
tymu sztrykowała rube zoki na zima, tak rube,
że dałoby sie w nich łazić po śniegu bez
trzewików. Nikerzi tak przajom zokom, że
nawet w nich śpiom.
W tyjatrze

Po lekcji i warsztatach udaliśmy się do hotelu
na obiad, gdzie zaraz po nim całą grupą
poszliśmy na krótką pieszą wycieczkę z
Milówki do Węgierskiej Górki. Z powrotem
wróciliśmy pociągiem. Wieczorem miał
miejsce wieczorek poetycki, na którym
uczniowie czytali wiersze autorstwa K.I
Gałczyńskiego. Na wieczorze miała też

Nikerzi u nos wolom godać fuzekle zamiast
zoki. Niy dziwuja sie im, bo fuzekla tyż brzmi
gryfnie. Fuzekle to jakby zdrobniynie –
skarpetki. Zoki – to po prostu skarpety. Jak
wiynkszość ślonskich wyrazów „zoki” tyż
pochodzom z łaciny. Łaciński rzeczownik
„soccus” abo „socculus” to był niski szczewik
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miejsce praca w grupach, która polegała na
własnej interpretacji oraz zilustrowaniu
jednego z wierszy Gałczyńskiego. Znalazł się
też czas na odrobinę zabawy.

Wystawa psów rasowych
W dniu 17, 18, 19 marca w katowickim
Spodku odbyła się XXI Międzynarodowa
Wystawa psów rasowych. Jako, że bardzo
kocham wszelkie zwierzęta, nie potrafiłam
sobie
odpuścić
tego
pokazu.
Zobaczyć było można najróżniejsze rasy
psów. Od ogromnych ( wśród nich:
pinczery, sznaucery, molosy), poprzez te
średnie (jamniki, retrivery, spaniele),
bardzo popularne jakimi są haskie,
owczarki, akity, chow chow'y, kończąc na
najmniejszej rasie chihuahua.
W każdym dniu można było zobaczyć
pokazy , w których psy ścigały się ze sobą
na torach przeszkód oraz pokonywały je
na czas. Zwycięzcy byli nagradzani
pucharami i wstążkami. Niektóre psiaki
pokonywały tor w błyskawicznym tempie.
Bywały takie sytuację, gdy pies skakał
radośnie wokół właściciela, ale nie miał
ochoty na wyścigi. W takim wypadku
trenerzy kłaniali się, rezygnując z pokazu.
To pokazuję, jak silną więź mają ludzie ze
swoimi podopiecznymi. Nie jest to tylko
zwierzak, ale i najlepszy przyjaciel
człowieka, a wiadomo każdy ma swój
gorszy dzień.
Równocześnie w innych miejscach
odbywały się pokazy piękności. Psy danej
rasy rywalizowały ze sobą o tytuł
najładniejszego pupila. Dla mnie wszystkie
były naprawdę wspaniałe. Każdy posiadał
swoja urodę i coś unikalnego w wyglądzie.
Dało się też zauważyć, jak świetnie są
wyszkolone przez właścicieli.
W innych częściach budynku także były
zwierzęta. Widziałam jak strzyże się
i układa futro. Psy stały grzecznie,
wyglądały na zadowolone i zrelaksowane.
Niektóre z małych były całe w wałkach,

Drugiego dnia wycieczki pojechaliśmy do
Żywca i znowu był podział na grupy. Jedna
miała warsztaty z garncarstwa, na których
wykonywała
własnoręcznie
przedmioty
z gliny, np. naczynia, figurki, rzeźby, nawet
jeden chłopak zrobił z gliny granata.
#KREATYWNIE

Po skończonej pracy na wszystkich czekały
pyszne drożdżówki. Druga grupa natomiast
miała wycieczkę z przewodniczką po okolicy
miasta. Po południu całą grupą wybraliśmy
się do Browaru Żywieckiego. W browarze
mogliśmy się dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy, np. dlaczego miejsce browaru mieści
się akurat w Żywcu, jak przebiega proces
produkcji piwa lub jak na przestrzeni lat
zmieniała się etykieta Żywca. Z browaru
pojechaliśmy na peron i wróciliśmy do
Katowic koło godziny 2000.
Wycieczka była bardzo udana. Mogliśmy nie
tylko zobaczyć kawałek gór i dowiedzieć się
wielu interesujących rzeczy, ale także
mogliśmy się lepiej poznać z innymi klasami
i zacieśnić z niektórymi więzy.
Karolina Muc kl. 1e
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przezroczyste, bezbarwne kryształy. Jest
kryształem
o
najsilniejszym
działaniu
oczyszczającym, dlatego zwany jest m.in.
„solą ziemi” , „królem kryształów”.

a inne zadziwiały wspaniałym wyglądem.
Na pewno nie można było narzekać na
brak różnorodności.

Ze względu na swoją przezroczystość
symbolizuje czystość. Przyciąga moc światła
i energii. Jest on często mylony z diamentem.
Kryształ górski ma wiele zastosowań m.in.
w wróżbiarstwie,
medytacjach
czy
uzdrawianiu. Najważniejsze złoża tego
kryształu znajdują się w Rio Grande del Norte
w Brazylii. W Polsce kryształy górskie można
znaleźć m.in. w Jegłowej na Dolnym Śląsku.

Do kupienia było też mnóstwo różnych
smyczy, zabawek, ubranek, przysmaków
dla pupili. Jak i również można było nabyć
przypinki z różnymi rasami oraz obrazy
i szkice, czy też zamówić portret swojego
psa. Na futrzaki czekały miski z jedzeniem
i wodą sponsorowane przez różne marki.
Panowała bardzo przyjemna atmosfera,
opiekunowie bardzo chętnie pozwalali na
głaskanie swoich podopiecznych. Myślę, że
każdy powinien posiadać własnego
zwierzęcego towarzysza, by sprawić
radość sobie oraz mu. Jestem pewna, że za
rok również się wybiorę.
Kinga Kandzia kl. Ia

Justyna Tomczyk kl. IId
Lonsdaleit - odmiana diamentu znajdowana
w meteorytach, dawniej uznawana za osobny
minerał i osobną odmianę polimorficzną
węgla. Nazwa pochodzi od nazwiska
irlandzkiej krystalograf Kathleen Lonsdale.
Lonsdaleit
występuje
w
postaci
mikroskopijnych kryształów w meteorytach
żelaznych. Rozpoznany i opisany został w
pozostałości ( ok 200 mg ) po rozpuszczeniu
5 kg meteorytu Canyon Diablo, który utworzył
krater Barringera w Arizonie. W 2016 r. udało
się otrzymać Lonsdaleit w warunkach
laboratoryjnych przez podanie próbki węgla
szklistego działaniu ciśnienia do 112 GPa
w temp. 400 stopni C.. Analizy wskazały, że
Lonsdaleit, może być o 58% twardszy od
zwykłego diamentu zatem Lonsdaleit miał być
najtwardszą znaną substancją. Późniejsze
badania próbek wskazały , że nie ma on
przewidywalnej struktury , niemniej złożoność
jego struktury daje mu nietypowe własności.

Co w Ziemi siedzi ?
Na Ziemi mamy ponad 4 tyś. minerałów, nie
będziemy zanudzać opisami wszystkich.
Przedstawiamy
dwa,
które
są
naj,
najtwardszy oraz najczęściej występujący
w skałach.
Kryształ górski – Nazwa pochodzi od
łacińskiego słowa krystallos, czyli lód. Jest
pospolitą
odmianą
kwarcu,
jeden
z najczęściej
występujących
minerałów
w skorupie
ziemi.
Tworzy
piękne,

Dominik Durczak kl. IId
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Konkurs Suchara
„5 na 5 i jedno na 6”
Czas zacząć planować wakacje! W tym celu
przydatne będą widokówki, które dostaliśmy
od naszych znajomych i rodziny. Zadanie
polega na wyszukaniu takiej widokówki, która
uwzględnia walory przyrodnicze środowiska.
Jeśli uda nam się odszukać odpowiednią
pamiątkę dokonujemy szczegółowego opisu,
w którym ma się znaleźć jak najwięcej pojęć
geograficznych, mogą to być: formy, procesy
czy zjawiska zachodzące w przyrodzie.
Autor najciekawszej pracy, zawierającej
największą liczbę pojęć geograficznych
otrzyma ocenę celującą, kolejne pięć osób
bardzo dobrą. Waga oceny to 70, a można je
będzie dostać z geografii oraz przyrody.

Konkurs Suchara
„5 na 5 i jedno na 6”
………………………………………………………………………..

Zadanie na dowolnym formacie karki
oddajemy wraz z załączoną widokówką oraz
kuponem konkursowym do 20 kwietnia br., do
rąk własnych organizatora konkursu.

Imię

nazwisko

klasa

Czerwony Kapturek

Powodzenia!
Klasa IIe w ramach zajęć artystycznych przygotowała
dla dzieci z pobliskiego przedszkola spektakl
„Czerwony Kapturek” i etiudę filmową „Bamboszki”.
Dodatkową niespodzianką dla przedszkolaków były
maskotki, wykonane przez uczniów kukiełki
przedstawiające bohaterów z bajek i słodki

mgr Dawid Ceglarek

poczęstunek. Pamiątką tego spotkania będzie plakat
przygotowany przez dzieci , zawierający odbicie rączek
przedszkolaków- czyli publiczności, dla której zostało
przygotowane spotkanie.
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