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Spotkanie partnerskie
IES Canada Real Galapagar (Hiszpania)

W dniach od 3 do 6 maja 2015 roku uczennice
klasy 2B—Justyna Kuliberda i Dorota Prus wraz
z nauczycielami— Małgorzatą Rzepką i Anetą Skuczeń brały udział w spotkaniu szkół partnerskich
projektu w Galapagar. Wyjazd poprzedzony był
szeregiem zadań, które każda grupa projektowa
musiała wykonać.
My w ramach projektu:
Zwiedziliśmy Oczyszczalnię ścieków „Halemba Centrum”,
Byliśmy na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Nikiszowcu,
Uczniowie kl. 3AR odwiedzili Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
Uczennice kl. 2B opracowały 4 krótkie filmy edukacyjne z zakresu chemii, fizyki i matematyki,
Przygotowaliśmy raport na temat działań ekologicznych w naszej szkole.
Hiszpania powitała nas pogodnym niebem. W niedzielne
popołudnie zwiedziłyśmy najbliższą okolicę w miejscu
gdzie nocowałyśmy. Była to miejscowość Villalba.
Spotkanie robocze w Galapagar rozpoczęło się 4 maja.
Gościła nas szkoła IES Canada Real. Jest to szkoła ogólnokształcąca, gdzie uczą się dzieci w wieku naszych gimnazjalistów i starsi.

Rozpoczęliśmy od zwiedzenia szkoły. Grupa uczniów
oprowadziła nas po budynku i opowiadała o zajęciach
jakie odbywają się w poszczególnych salach lekcyjnych.
Rozmawialiśmy z nauczycielami i mogliśmy obserwować
przebieg zajęć lekcyjnych.
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Konferencja projektowa odbyła się w bibliotece
szkolnej. W pierwszej części uczniowie szkół partnerskich prezentowali wykonane zadania (oczywiście
w języku angielskim).
W przerwie konferencji przeszliśmy do miejskiego
ratusza i spotkaliśmy się z merem miasta. Spacer
po Galapagar dał nam możliwość poznania architektury miasta i pięknych widoków na pasmo górskie
Guadarrama.

W drugiej części dnia uczniowie wzięli udział w warsztatach w czasie, których poszerzyli swoją wiedzę
o państwach portugalskich .
Wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, podczas której miałyśmy możliwość skosztowania tradycyjnych potraw kuchni hiszpańskiej— krewetek, zupy z kurczaka, steku z sałatką ziemniaczaną.
W kolejnym dniu spotkania mielśmy okazję zobaczyć stolicę Hiszpanii— Madryt, który położony jest
niedaleko miejscowości Galapagar. Zwiedziliśmy Muzeum Prado, w którym wystawione są największe
dzieła malarstwa hiszpańskiego, zobaczyliśmy Pałac Królewski, oraz słynne place Madrytu: Plaza
de Oriente, Puerta de Sol, Plaza de San Martin i wiele ciekawych uliczek, pomników, imponujących
budynków. To naprawdę królewskie miasto!

Skorzystałyśmy również ze sprawnie działającego systemu połączeń metrem.
Spotkania partnerskie dają nam okazję do poznania nowych ludzi, miejsc, zwyczajów oraz smaków
lokalnej kuchni.
Kolejna konferencja odbędzie się na Sycylii we Włoszech.

Aneta Skuczeń
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Śląski Regionalny Przystanek PaT
W sobotę dnia 23 maja 2015 r. po raz szósty nasza szkoła brała udział w zorganizowanym na terenie Rudy Śląskiej tzw. „Przystanku PaT” (Profilaktyka a Ty). Jest to akcja profilaktyczna organizowana
od sześciu lat pod patronatem władz województwa, samorządowych, policji i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
W ramach imprezy organizowane są dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych warsztaty, na których młodzi ludzie mogą odkrywać lub rozwijać swoje
zainteresowania. W tym roku uczniowie naszej szkoły
brali udział w warsztacie wokalnym, plastycznym oraz
tańcu HIP – HOP. Poza wymienionymi w ramach akcji
można było brać udział w następujących warsztatach:
Foto Reportaż, warsztaty taneczne (taniec współczesny,
House, Latynoamerykański, Salsa, Rock and Roll, Zumba,
Orientalny, Capoeira, Samba Brazylijska, Dance Fitness,
Dancehall), warsztaty pracy z aktorem, coś z niczego, poetyckie, Aikido, samoobrona dla kobiet, szachy,
kabaret, kuglarskie, HIP - HOP-owa mowa i graffiti.
Po kilkugodzinnym udziale w warsztatach, całość imprezy została podsumowana i zakończona na tzw.
Koncercie Finałowym, gdzie nastąpiła prezentacja tego wszystkiego, czego młodzież nauczyła się, poznała
lub stworzyła w ramach warsztatów. Jest to bardzo ciekawa, wzruszająca i radosna część imprezy.
Warsztaty organizowane w ramach „PaT” odbywały się na terenie dwóch rudzkich szkół – ZSP
Nr 2 oraz SP Nr 4. Byliśmy bardzo dumni, że możemy gościć organizatorów i uczestników imprezy
w naszej placówce. Z obserwacji oraz rozmów przeprowadzonych z młodzieżą wynika, że wszyscy bardzo
dobrze się bawili i byli zadowoleni z udziału w warsztatach. Była to też okazja do wzajemnej wymiany
doświadczeń oraz nawiązania nowych, ciekawych
znajomości.
Organizatorzy imprezy promowali wśród młodych ludzi modę na życie bez uzależnień, które
w satysfakcjonujący sposób można zastąpić rozwijaniem swoich pasji oraz zdrowych relacji z ludźmi.
Czego wszystkim z całego serca życzymy i zapraszamy
do udziału w „PaT” w przyszłym roku 2016.

Psycholog szkolny —Ewa Kułak
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Szkolny Dzień Sportu
W dniu 1 czerwca jak co roku będziemy obchodzić dzień dziecka na sportowo czyli święto sportu
szkolnego. Tym razem nie jest to dzień wolny od nauki, dlatego bardzo prosimy nauczycieli o łagodne
traktowanie uczniów. W tym dniu odbędą się zajęcia sportowe dla wybranych klas, pokazy gimnastyczne,
otwarte zajęcia fitness oraz tradycyjnie mecz piłki siatkowej— nauczyciele kontra uczniowie. Odbędzie się
również wycieczka— nagroda dla najbardziej aktywnych sportowców naszej szkoły (kręgielnia). W tym
dniu zostaną ogłoszone wyniki szkolnych zawodów w bowlingu oraz wyniki plebiscytu na najlepszego
sportowca mijającego roku szkolnego. Od godziny 10:00 będą czynne stanowiska ze zdrową żywnością.
Zapraszamy do zakupów zdrowych napojów i zdrowych przekąsek. Zgodnie z powiedzeniem jesteś tym
co jesz oraz w zdrowym ciele zdrowy duch, w tym dniu nakłaniamy do aktywności ruchowej oraz zdrowego odżywiania się.
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY I SMACZNEGO !!!!!!!!!!
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje wszystkich strój sportowy.

WYNIKI PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA MIJAJĄCEGO ROKU SZKOLNEGO
KATEGORIA CHŁOPCÓW:
I – ŚMIGAŁA TOMASZ III F
II- DROBNIAK ADRIAN III H
III- WRÓBLEWSKI PRZEMYSŁAW IIAE

KATEGORIA DZIEWCZĄT:
I- JASKÓŁA JUSTYNA IIIBE
II- ZAPALSKA EWELINA IB
III- DZIK MAGDA IH

WYNIKI SZKOLNYCH ZAWODÓW W BOWLINGU
I - GABRYŚ NATALIA IIFR
II – MALESAK JADWIGA IH
III- CICHOSZ DŻESIKA IIIGW

tu

Joanna Spychała
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Aktualności sportowe
Udział reprezentacji naszej szkoły w dotychczas rozegranych zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2014/15 ,szkół
ponadgimnazjalnych naszego miasta.
W sztafetowych biegach przełajowych rozgrywanych na początku roku
szkolnego reprezentacje naszej szkoły zajęły miejsca: IV – dziewczyny, VIIchłopcy. W szkolnej lidze lekkoatletycznej startowaliśmy w każdej konkurencji
biegowej i technicznej. Dziewczęta zajęły miejsce IV, chłopcy miejsce VIII. Reprezentacja dziewcząt w tenisie stołowym zajęła II miejsce. Dziewczyny awansowały
do zawodów szczebla rejonowego i zajęły miejsce II. W zawodach piłki koszowej dziewczyny wywalczyły
miejsce VI, a chłopcy miejsce IX. W zawodach piłki ręcznej nasze dziewczęta zajęły miejsce III, a drużyna
chłopców miejsce VIII. W zawodach piłki siatkowej drużyna dziewcząt wywalczyła miejsce III. Reprezentacja chłopców wzięła udział w lidze orlików zajmując miejsce IX. W wiosennych zawodach biegowych
( Indywidualne biegi przełajowe) reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce a reprezentacja chłopców IV.
Najszybszą z naszych dziewcząt była Stryj Małgosia z kl. IIFR( VI miejsce ), zaś wśród chłopców najlepiej
spisał się Piątek Łukasz z kl. IH ( VIII miejsce). W maju zostały rozegrane zawody w piłce plażowej . Naszą
szkołę reprezentowała para dziewcząt w składzie: Kacprowicz Ewa z IIIGW oraz Zjawińska Małgosia z IIC.
Dziewczyny zajęły II miejsce zarówno w rywalizacji zespołowej jak i indywidualnej. Serdecznie gratulujemy
oraz dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie wszystkim sportowcom, którzy reprezentowali naszą szkołę
w tak wielu, różnych konkurencjach sportowych. Życzymy zdrowia oraz dalszych sukcesów !!!!!!!!
Joanna Spychała

Szkolne prawybory prezydenckie
W pierwszej turze wygrał Paweł Kukiz, a w drugiej Andrzej Duda - takim wynikiem zakończyły się
szkolne prawybory prezydenckie.
W ramach projektu Młodzi Głosują organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nasza szkoła zaangażowała się w organizację wyborów prezydenckich. Uczniowie
mogli poznać zasady wyborów oraz kompetencje i uprawnienia prezydenta RP. W wyborach, które odbyły się w maju w pierwszej turze zwyciężył Paweł Kukiz 22%, kolejni kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Janusz Korwin-Mikke 20%, Bronisław Komorowski
19,5 %, Magdalena Ogórek 15%, Andrzej Duda 14,5 %.
Druga tura odbyła się 22 maja i w niej zdecydowanie zwyciężył Andrzej Duda zdobywając 59 %, pokonując
Bronisława Komorowskiego , który uzyskał 41 %. W przyszłym roku szkolnym planujemy przeprowadzić
prawybory do Polskiego Parlamentu. Głównym celem akcji nie jest wspieranie żadnych opcji politycznych
czy polityków, ale działanie na rzecz podniesienia frekwencji wśród młodych wyborców.
Michał Pączkowski
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Koła zainteresowań
Dnia 26 maja 2015 roku w Śląskich Zakładach Technicznych w Katowicach odbyła się konferencja „Koła
zainteresowań w przedszkolach i szkołach alternatywą na … nudne popołudnia” zorganizowanej
w ramach Kampanii „Szkoła ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach”.
W konferencji brały udział uczennice z klasy 1B Ewelina Zapalska i Weronika Sumińska wraz z opiekunem
p. Anną Macior, a oto refleksje po wykładach:
W dzisiejszych czasach wolne chwile
chcemy wykorzystać jak najlepiej,
a pomagają nam w tym różnorodne
dodatkowe zajęcia szkolne czy też
pozaszkolne. Dobrym sposobem
na popołudnie jest sport. Każde dziecko, nastolatek jak i dorosły lubi uprawiać jakiś sport. Nie dość, że miło spędzamy czas to także pozytywnie wpływamy na nasze zdrowie. W naszej
szkole mamy kilka sportowych propozycji, m. in. siatkówka, koszykówka,
fitness, a także basen. Śmiało korzystajcie! Drugim sposobem na wolne
popołudnie może być kółko teatralne.
Jest to na pewno ciekawa forma wolnego czasu, którą również można się pochwalić na przedstawieniu w szkole. Zajęcia dla śmiałych i kochających sztukę ludzi. Następnie możemy spróbować kółka muzycznego, które nasza szkoła także organizuje.
Jeżeli lubisz śpiewać i masz do tego predyspozycje nie czekaj z tym. W wolnych chwilach możemy skorzystać z naprawdę wielu kółek, np. plastycznych, chemicznych, fizycznych. Taniec również jest świetnym
zajęciem na popołudnie. Jest o tyle atrakcyjny, że nie trzeba się bać, że nie czuje się rytmu, czy plączą się
nogi, ponieważ wszystkiego można się nauczyć. Możemy wybrać różnorodne rodzaje tańca, np. dancehall,
house, street dance, balet, taniec towarzyski i wiele innych. Szkoły proponują wiele dodatkowych zajęć
dla młodych. Są one niezwykle atrakcyjne. Często nauczyciele za namówieniem uczniów tworzą pewne
kółka. Spotkałam się ostatnio z "Klubem miłośników dinozaurów", który stworzyła pewna podstawówka.
Uczniowie z 3 klas mogli się pochwalić pracami plastycznymi i wiedzą na temat dinozaurów.
Podsumowując jest ogrom pomysłów na nudne popołudnia, tylko to od nas zależy czy będziemy bezczynnie siedzieć w domu przed komputerem lub telewizorem, czy raczej wybierzemy aktywną, ciekawą
i interesującą formę spędzania czasu.
Ewelina Zapalska kl. 1B
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Pomagamy Alankowi
Alan Kopras to chłopiec z Rudy Śląskiej, który potrzebuje naszej pomocy. Urodził się
z bardzo rzadką wadą układu kostnego ( 1 na 10 mln urodzeń ), z brakiem obwodowej
części piszczeli, z brakiem stawu skokowego, ze zwichnięciem kości strzałkowej w części
bliższej ze skróceniem prawej kończyny dolnej w tej chwili ok. 19 cm, z deformacją koślawą goleni o 30 stopni. Obecnie Alan jest po kilku poważnych operacjach i przechodzi rehabilitację. To jednak nie koniec leczenia. Przed Alanem kolejne operacje. Są one bardzo
kosztowne ponieważ NFZ nie refunduje ich w całości a dodatkowo przeprowadzane
są na Florydzie (USA).

Tak było

Tak jest

Rodzice chłopca zbierają środki w różny sposób. Między innymi podjęli trud zbierania
plastikowych korków .
My przyłączyliśmy się w ubiegłym roku szkolnym i zebraliśmy 150,3 kilogramy korków.
W tym roku szkolnym kontynuujemy akcję. Koordynatorem akcji są uczniowie z klasy 3F.
Aby Was zmobilizować przypominamy, że klasa, która nazbiera najwięcej w roku otrzyma
nagrodę – Talon na niepytanie dla całej klasy w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
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Zobaczcie ile zebraliście do dnia 25 maja 2015 roku.
klasa

stan [kg]

1A

12 kg

1B
1C

3,3 kg
0 kg

1EF

0 kg

1H

0 kg

2AE

0 kg

2B

1 kg

2FR

11,8 kg

2C

1 kg

2H

12 kg

3AR

19,3 kg

3BE

3,8 kg

3GW

0 kg

3F

20,8kg

3H

0 kg

4A

6,7 kg

4ER

2 kg

4B

0 kg

4E

2 kg

4K

1,3 kg

4T

0,5 kg

INNE

3,15 kg

Pamiętajcie, że tylko Wasza dobra wola i zbieranie korków a nie wyrzucanie ich do kosza
może pomóc Alanowi. On bardzo tego potrzebuje.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Alanie i przebiegu jego leczenia zapraszamy na jego
blog alankopras.blogspot.com
Jeśli ktoś chce pomóc Alanowi— to zbierajcie korki razem z nami.
Pomagajmy razem, bo razem możemy więcej :-)
Aneta Skuczeń
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Bezpieczne wakacje
AKTYWNY WYPOCZYNEK:
Zakładaj kask zawsze, gdy jeździsz na rowerze,
rolkach czy deskorolce,
Przestrzegaj przepisów drogowych,
Bądź widoczny na drodze— miej odblaski,
Bądź aktywny fizycznie, ale zachowaj rozsądek,
nie uprawiaj sportów w miejscach niedozwolonych,
Nigdy nie ścinaj zakrętów,
W czasie jazdy zawsze uważaj!.

DBAJ O ZDROWIE I HIGIENĘ:
Dbaj o higienę osobistą i czystość wokół siebie,
Nie używaj wspólnych przyborów toaletowych,
Nie pij i nie jedz ze wspólnych naczyń,
Myj ręce przed każdym posiłkiem,
Jedz zdrowo,
Zawsze sprawdzaj datę ważności produktów, które
spożywasz,
Unikaj jedzenia posiłków w przypadkowych miejscach.
ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI:
Nie kąp się w miejscach niedozwolonych —
korzystaj tylko ze strzeżonych kąpielisk,
Nigdy nie skacz do wody o nieznanym dnie,
Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu,
Nie zanurzaj się gwałtownie w wodzie po
długim przebywaniu na słońcu,
Nie rób hałasu— ratownik może nie usłyszeć
czyjegoś wołania o pomoc.
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BEZPIECZNE OPALANIE:
Nie przebywaj zbyt długo na słońcu,
NA KOLONIACH LUB OBOZACH:
Stosuj kremy z filtrami ochronnymi,
Sprawdzaj, kto organizuje pobyt,
Unikaj wysiłku w pełnym słońcu,
Nie używaj narkotyków,
Chroń się w cieniu w godzinach południoNie przyjmuj poczęstunków
wych,
od nieznajomych.
Pij dużo wody niegazowanej,
Pamiętaj! słońce opala cię również gdy jesteś
w wodzie.

WYCIECZKA W GÓRY, DO LASU:
Przed wyjściem w góry sprawdź prognozę pogody,
Zaopatrz się w apteczkę i telefon komórkowy,
Weź ze sobą ciepłe ubranie, jedzenie i napoje,
Nigdy nie schodź ze szlaku i nie oddalaj się od grupy,
Uważaj na kleszcze i owady, chroń się przed nimi odpowiednim ubraniem
i preparatami odstraszającymi,
Nie zbieraj grzybów jeśli nie jesteś pewny czy są jadalne.

UWAGA!
Nie ryzykuj, z wakacji przywieź tylko miłe
wspomnienia,
Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
Nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych,
Uważaj na dzikie i bezpańskie zwierzęta.

Za miesiąc rozpoczną się
upragnione wakacje, ale już teraz
wszyscy nauczyciele życzą wam
drodzy uczniowie, ciekawych
i bezpiecznych wakacji!!!
:-)
Anna Macior—bibliotekarz

Wyróżnienie „Istnieję w sieci —V edycja”

Gdzie nas szukać
Bieżące informacje o tym co dzieje się w szkole znajdziecie na oficjalnej stronie szkoły:
www.zsp2.eu
oraz na facebooku:
Czarny Las - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Z kolei informacje o tym co dzieje się w bibliotece szkolnej
znajdziecie na stronie:
www.bibliotekazsp2.ugu.pl
oraz na facebooku:
Biblioteka szkolna ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej
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