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ZNAJDZIESZ W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Wyniki czytelnictwa
Zapoznaj się z nimi na stronie 2.

Październik— Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych — świętuj z nami
Czytaj na stronie 3.

Stop dopalaczom!
Poznaj zdanie eksperta i naszych uczniów na stronie 4-5.

Budżet obywatelski 2016
Więcej na stronie 6.

Pozdrowienia z Rzymu
Czytaj na stronie 7.
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Czytaj, bo warto !
Wszyscy wiemy, że czytanie ma ogromny wpływ na nasz rozwój emocjonalny, umysłowy, moralny i społeczny.
Niektórzy czytają dużo, a inni mało lub wcale. Zobaczcie, jak przedstawiają się wyniki czytelnictwa klas 1-3 za zeszły
rok szkolny 2014/2015.
KLASA

WYNIKI CZYTELNICTWA

1A

57

1B

133—V miejsce

1C

31

1 E/F

63

1H

67

2 A/E

146—IVmiejsce

2B

153—III miejsce

2C

81

2 F/R

105

2H

154—II miejsce

3 A/R

129

3 B/E

158—I miejsce

3F

76

3H

104

Korzyści płynące z czytania:
Wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń,
Poprawia koncentrację,
Rozwija pamięć i wyobraźnię,
Doskonali zdolność czytania i pisania,
Pomaga radzić sobie z emocjami i problemami,
Uczy myślenia logicznego, przyczynowo— skutkowego i krytycznego.
Panie bibliotekarki :-)

OGŁOSZENIE
Redakcja gazetki szkolnej ‘Szałamaja” szuka chętnych osób do redagowania gazetki. Jeżeli lubisz
wyzwania, chcesz podjąć próbę pisania i lubisz pracę przy komputerze przyjdź do nas.
Wszelkich informacji udziela Pani Anna Macior (biblioteka szkolna).
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Październik —
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje
się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę
bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Tegoroczne hasło to:

„BIBLIOTEKI SZKOLNE RZĄDZĄ”
Nasza biblioteka szkolna również włącza się w organizację tego święta.
W związku z tym, w ciągu tego miesiąca możesz podarować do biblioteki przeczytane książki — podaruj książki, które są Ci już zbędne , podaruj TYM KSIĄŻKOM drugie życie. W zeszłym roku do biblioteki uczniowie i nauczyciele oddali w darze 112 książek. Jaki rekord padnie w tym roku?
Konkurs „Wiem wszystko”, ma na celu poszerzenie i sprawdzenie wiedzy ogólnej ucznia, oraz sprawdzenie umiejętności poszukiwania haseł w różnych źródłach w tym również w Internecie. Na słynnym facebooku mamy profil naszej biblioteki szkolnej (Biblioteka szkolna ZSP 2 w Rudzie Śląskiej).
I właśnie tam chciałam wszystkich chętnych uczniów zaprosić do zabawy. W dniach 12 do 30 października na wspomnianym facebooku będzie się pojawiało pytanie, na które Wy macie udzielić
odpowiedzi. Kto pierwszy ten lepszy. Dnia 30 października zostaną podliczone głosy i wybrane 3 osoby, które będą rywalizowały o nagrodę główną.
Z pozdrowieniem bibliotecznym p. Anna Macior
DO ZOBACZENIA W SIECI,
PAMIĘTAJCIE WYGRYWA NAJLEPSZY !

OGŁOSZENIE
Biblioteka szkolna” szuka chętnych osób do aktywu bibliotecznego. Jeżeli lubisz książki, chcesz
wspólnie z bibliotekarkami promować czytelnictwo, pomagać nam w różnych formach pracy z książką i czytelnikiem - to ZAPRASZAMY.
Pomóż nam poprawić wizerunek naszej szkolnej biblioteki, niech będzie dla Was miejscem,
które będziecie odwiedzać z przyjemnością.

Wszelkich informacji udziela Pani Anna Macior (biblioteka szkolna).
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Stop dopalaczom !
Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne.
Co takiego młodzi ludzie widzą w „dopalaczach”, że decydują się na ryzykowne eksperymenty na samym sobie?
Zapewne wiecie, że zanim nowa substancja trafi do rąk
lekarzy i wejdzie do powszechnego użytku jako lek, musi
przejść wszechstronne testy laboratoryjne, próby na zwierzętach doświadczalnych i trzy fazy badań z udziałem ludzi, czyli
badań klinicznych.

Czy dopalacze są również przebadane?
Otóż nie!
Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Ponadto producenci tego rodzaju środków nie podają ich pełnego składu chemicznego, zaś potencjalnych związków chemicznych o działaniu psychoaktywnym , które stosunkowo łatwo jest otrzymać, jest co najmniej 12 tysięcy.

Czy słyszałeś/łaś o badaniach laboratoryjnych, po których okazywało się, iż „dopalacze” zawierały
pokruszone szkło czy trutkę na szczury dla „wzmocnienia” efektu ich działania?

Czy wiesz, że częstym składnikiem dopalaczy jest również
ołów, jeden z najbardziej toksycznych metali ciężkich, który kumuluje się w organizmie w kościach, nerkach, mózgu. Skutkuje to zaburzeniami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym, chorobami
układu nerwowego, a nawet uszkodzeniem mózgu. Innym silnie
toksycznym pierwiastkiem w dopalaczach jest rtęć. Przyjęcie małej
dawki przez człowieka powoduje początkowo osłabienie i bóle głowy. Do tego dochodzą zaburzenia snu, problemy z koncentracją
i pamięcią, a także zmiany osobowości. W ostrych zatruciach rtęcią
pojawia się m.in. niewydolność krążenia, uszkodzenie nerek i układu nerwowego, drgawki, a w końcu śpiączka. Wśród substancji używanych do tworzenia dopalaczy używa się również związków do tej
samej grupy co amfetamina. Wśród nich można wymienić np.
metylon i mefedron. Ten ostatni może skutkować śmiercią z powodu wylewu, bo substancja ta przyczynia się do znacznego podwyższenia ciśnienia krwi. Inne łagodniejsze skutki przyjmowania mefedronu to krwawienie z nosa, halucynacje, wymioty, uczucie
niepokoju i urojenia.
TYCH INFORMACJI NA OPAKOWANIACH Z DOPALACZAMI PO PROSTU NIE MA. Skład chemiczny nie jest podawany i w wypadku zatrucia lekarze są bezradni.
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Pamiętaj o tym, że w dopalaczach są potencjalne trucizny.
Trzeba jednak powiedzieć, że nie tylko utrata zdrowia i życia wchodzi w grę, ale wszystkie inne skutki charakterystyczne dla typowych
narkotyków.
Często u osób zażywających dopalacze obserwuje się typowe
objawy ciężkich zatruć, co więcej objawy te bywały bardzo zmienne, nieprzewidywalne, tak jakby na organizm działała seria znanych
substancji po kolei.
Pamiętajcie!
Biorąc tzw. „dopalacz” nie wiecie co bierzecie!
Eksperymentujecie na sobie!

Gdzie szukać pomocy:
Bezpłatna linia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 800 060 800

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM!
Pedagog szkolny - Liliana Tomanik

Zdanie naszego szkolnego eksperta już znacie, a poniżej znajdziecie wypowiedzi uczniów naszej szkoły
na temat dopalaczy. Oto one:
Są złe, ale wszystko jest dla ludzi. - Kasia z klasy 3
Nie powinno ich być, bo są szkodliwe. - Klaudia z klasy 3
Dopy są złe, ale każdy bierze za siebie odpowiedzialność. —Jonatan z klasy 3
Szkodliwa substancja, która ogłupia młodzież.— Agata z klasy 4
Jest niezdrowe, zabija ludzi, szkodzi i jest bardzo niebezpieczne.— Patrycja z klasy 4
Jak ktoś nie chce to go nikt nie zmusza, według mnie gdyby była zalegalizowana marihuana, to nie
byłoby problemu z dopalaczami. - Ola z klasy 3
To głupota. Taka osoba powinna się leczyć, powinni to zlikwidować, bo takie osoby nie biorą za
siebie odpowiedzialności. - Nikola z klasy 1
Zła rzecz, nie popieram tej rzeczy. Ogólnie dopalacze nie powinny być sprzedawane w sklepach
do kolekcjonowania, bo nigdy żadna z osób kupujących nie kupi ją po to, by postawić na półce, tylko
użyje ją w wiadomym celu. - Dariusz z klasy 4
Są złe, szkodliwe, wnoszą więcej zła niż dobra. - Ania z klasy 3
Złe, nie powinno ich być, szkodzą na zdrowie, nie wiadomo co się w nich znajduje. - Klaudia z klasy 2
Moim zdaniem konsumpcja dopalaczy jest irracjonalna, aczkolwiek każdy z nas mimo, iż wie,
że są złe ma swój rozum i zrobi co zechce. - Paulina z klasy 3

Wywiad wśród uczniów przeprowadziły: Anna Kępczyńska i Natalia Jach z klasy 3 H
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Budżet obywatelski 2016 — remont naszej
sali gimnastycznej

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim
mieście Porto Alegre. Projekt okazał się wielkim sukcesem
i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Następnie
idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno
w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce
wprowadziły władze Sopotu w 2011 r. W Rudzie Śląskiej pierwszy raz budżet obywatelski realizowany był
w 2014 r.
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni propozycje inwestycji, które następnie wybierane są w ogólnomiejskim głosowaniu.
Ostatnim etapem jest realizacja zwycięskich projektów.
W 2016 r. na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych zostanie
2 650 000 zł, w tym:
1 000 000 zł na zadania ogólnomiejskie (zadania, które mają służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy),
1 650 000 zł na zadania o charakterze lokalnym – po 150 000 zł dla każdej dzielnicy (Bielszowice,
Bykowina, Chebzie, Czarny Las, Godula, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek).

W dniach 7 – 18 września odbyło się w naszym mieście głosowanie na projekt inwestycji
w ramach budżetu obywatelskiego. W dzielnicy Czarny Las zwycięski okazał się szkolny plan remontu sali
gimnastycznej, na który zagłosowało 295 osób. W ramach zadania, który będzie kosztował ponad 120 tys.
złotych wymieniona zostanie podłoga, drzwi wejściowe do sali, naprawa tynków ściennych i sufitowych,
malowanie oraz wymiana zużytych urządzeń sportowych m.in. tablic do koszykówki.

Projekt zostanie zrealizowany w 2016 r.

p. Michał Pączkowski—nauczyciel
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Pozdrowienia z Rzymu
Druga grupa naszych uczniów korzysta
z dobrodziejstw programu Erasmus + !
W szkole realizowany jest kolejny projekt staży zagranicznych. Jest to projekt
pt. „Włoski rynek turystyczny szansą
na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2
w Rudzie Śląskiej”, finansowany z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Wygrzewając się we wrześniowym słońcu, pod lazurowym niebem Wiecznego
Miasta 16 szczęśliwców doskonali swoje
profesjonalne umiejętności w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista.
Pracują ciężko, doskonaląc przy tym znajomość języka angielskiego, a w wolnych chwilach podziwiają urok
i czar rzymskich zabytków. Wieczorami, pełni wrażeń, wracają do swoich włoskich rodzin na najważniejsze
wydarzenie w życiu każdego prawdziwego Włocha - kolacje. Każdemu tutaj czas płynie bardzo szybko,
więc niebawem o wszystkim opowiemy Wam osobiście! Tymczasem przesyłamy zapachy pizzy, wspaniałej
kawy i dużo włoskiego słońca.
uczniowie i opiekunowie: p. Wiesława Cyganek i p. Joanna Szczygieł

Zajęcia integracyjne
Już po raz 11 w naszej szkole klasy rozpoczynające naukę uczestniczyły w zajęciach integracyjnych.
Uczniowie wszystkich klas pierwszych brali udział w 2 godzinnym spotkaniu, na którym mogli wzajemnie
się poznawać, przełamywać bariery we wzajemnym kontakcie oraz zwyczajnie razem się pobawić. Jest
to ważne doświadczenie, gdyż zapoczątkowuje budowanie dobrych relacji oraz atmosfery, która towarzyszyć może im później przez kolejne miesiące nauki. Pielęgnowanie dobrych relacji w klasie jest istotne,
by przez wspólne lata pobytu i nauki w szkole być dla siebie źródłem wsparcia i czuć się w szkole bezpiecznie.
Zajęcia zostały podsumowane krótką ankietą, w której aż 95 % wypowiadających się uczniów
stwierdziło, że uważają, iż zajęcia są potrzebne. W skali szkolnej od 1 do 6, 68 % uczniów oceniło zajęcia
na 6 lub 5, 26 % na 4 i po 3 % oceniło je na 3 i 2. 88 % uczniów uczestniczących w zajęciach stwierdziło,
że wszystkie zabawy, w których brali udział im się podobały, a 2 % uznało zajęcia za „dziecinne”.
Zajęcia integracyjne, to jednak tylko początek. Przyjazna atmosfera w klasie i wzajemne dobre
relacje zależą od dalszej postawy i stosunku do siebie nawzajem. Aby zawsze były one tak dobre, jak podczas naszej wspólnej zabawy życzą wszystkim pierwszoklasistom prowadzące zajęcia psycholog i pedagog
szkolny.
P. Ewa Kułak (psycholog) i p. Liliana Tomanik (pedagog)

14 październik - Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji zbliżającego się święta
Życzymy wszystkim naszym nauczycielom,
aby Wasza praca dawała Wam,
Wiele radości i satysfakcji.
Sukcesów zawodowych i jak najwięcej wspaniałych chwil !

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
Skład redakcji:
P. Liliana Tomanik, P. Ewa Kułak
P. Wiesława Cyganek
P. Michał Pączkowski
Anna Kępczyńska, kl. 3 H, Natalia Jach, kl. 3 H

Opieka redakcyjna:
Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz

