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16 listopada — Międzynarodowy
Dzień Tolerancji
Tolerancja to idea, która w dzisiejszych czasach jest nam bardzo potrzebna. Pamiętajmy, że tolerancja
to przede wszystkim:
respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic
między ludźmi,
umiejętność słuchania, komunikowania się
i rozumienia innych,
otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie
nieznanego,
uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Może każdy z nas powinien zastanowić się nad własną postawą wobec innych.

21 listopada — Światowy Dzień Telewizji

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 1996 roku.
Należy pamiętać, że dzięki Polskiej Telewizji możemy brać udział
w największych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach sportowych. Telewizja w swojej ofercie ma również produkcje kinowe
i telewizyjne, filmy animowane i dla dorosłych , filmy dokumentalne i wiele innych. Dzięki niej mamy dostęp do naszej polskiej kultury.
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24 listopada — Światowy Dzień Tańca
Tańczyć każdy może, ponieważ taniec jest ciekawą formą
spędzania wolnego czasu. Jednak dla niektórych jest to również sposób na życie. Możemy spotkać ludzi, którzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez tańca.
A co to takiego taniec? Otóż taniec to poruszanie się w rytm
muzyki, może to być ruch ciała szybszy lub wolniejszy,
aczkolwiek nie wolno w tańcu zapominać o poczuciu rytmu.
Historia tańca jest bardzo długa ponieważ najwcześniejsze
wiadomości na jego temat znajdziemy już w Iliadzie Homera,
gdzie jest opisana grecka chorea (czyli taniec wykonywany
w kole już w starożytnej Grecji).
W Polsce zostało założone Polskie Towarzystwo Taneczne już
w 1956 roku przez Mariana Wieczystego. Działa ono do dziś
i zrzesza około 7000 członków. Zajmują się promocją ruchu
tanecznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych..
Dziś istnieje wiele szkół tańca, które zachęcają już nawet
najmłodsze dzieci do tańczenia. Oferty są szerokie nawet
w naszym mieście Ruda Śląska działa Studio Tańca Iskra
w Studio Energia, gdzie prowadzi warsztaty nasz rudzianin
Mateusz Sobecko — zwycięzca 8 edycji programu You Can
Dance.
A Wy spróbujecie swoich sił w tańcu?
p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz

28 listopada — Dzień bez Zakupów
W Polsce pierwszy raz obchodzono Dzień bez Zakupów w 2003 roku i staje się
coraz bardziej popularny. Powstał ze względu na postępujący konsumpcjonizm, czyli nadmierne przywiązywanie wagi do dóbr materialnych. Niestety
coraz częściej łapiemy się na różne
promocje, okazje, co powoduje,
iż coraz częściej kupujemy rzeczy
nam niepotrzebne.
Dzień bez Zakupów może być początkiem zmiany postaw życiowych i szerszego spojrzenia
na swój system wartości.
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1 grudnia — Światowy Dzień Walki z AIDS
Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS

Na czym polega różnica między HIV i AIDS?
HIV (z ang. human immunodeficiency virus) jest to ludzki wirus upośledzenia odporności.
Po wniknięciu do organizmu atakuje pewne typy białych ciałek krwi, powoli, ale systematycznie osłabiając
układ
immunologiczny
człowieka,
aż
do
momentu
jego
całkowitego
zniszczenia.
W końcu organizm staje się bezbronny wobec nawet banalnych infekcji, z którymi kiedyś radził sobie bez
problemu. Stan bezbronności immunologicznej organizmu to AIDS (z ang. acquired immune de-ficiency
syndrome), czyli zespół nabytego niedoboru odporności. Choroba jest skutkiem niesprawności układu
immunologicznego spowodowanej długotrwałym niszczącym działaniem wirusa HIV.

W jaki sposób HIV przenosi się z jednej osoby na drugą?
Kontakty seksualne z penetracją bez zastosowania zabezpieczenia (prezerwatywy).
Przedostanie się do zakażonej krwi innej osoby do naszego krwioobiegu np. poprzez używanie tych
samych igieł i strzykawek przez więcej niż jedną osobę, transfuzje krwi i preparatów
krwiopochodnych.
W czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią matka zakażona HIV może zarazić swoje
dziecko.

Jak sprawdzić, czy jest się zakażonym HIV?
Wystarczy proste badanie na obecność wirusa krwi pobranej z żyły lub z palca. Jeżeli podejrzewasz zakażenie, możesz wykonać test (bez skierowania, bezpłatnie, anonimowo) w jednym z 28 specjalistycznych
punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) znajdujących się w większych miastach na terenie całego
kraju. Tam też można uzyskać fachową odpowiedź na wszystkie pytania. Na podstawie rozmowy poprzedzającej badanie doradca ustali z tobą, czy jest to dobry moment na zrobienie testu, oraz wyjaśni, czy rzeczywiście istnieje ryzyko zakażenia. Badanie można też zrobić w poradni przy klinice chorób zakaźnych
i niektórych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Odpłatnie wykonuje je wiele prywatnych laboratoriów. Ale tylko w nielicznych pobranie krwi poprzedzone jest rozmową z pacjentem. Ważne, żeby badania
nie robić od razu. W zależności od rodzaju testu, zakażenie można wykryć po 2 tygodniach lub dopiero
po 1,5–3 miesiącach od ryzykownego zachowania. Ujemny wynik po tym okresie oznacza, że nie wykryto
HIV. Wynik testów przesiewowych otrzymuje się zazwyczaj już następnego dnia. Jeśli jest dodatni lub wątpliwy, zawsze wymaga wykonania testu potwierdzającego. Testy szybkie znajdują zastosowanie tylko
w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku rodzących kobiet, które w czasie ciąży nie miały robionego
badania w kierunku wirusa HIV.
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Co może sugerować, że doszło do zakażenia wirusem HIV?
Niektórzy zarażeni wirusem HIV nie mają żadnych dolegliwości, inni – przypominające grypę (gorączka,
łamanie w kościach). Mogą powiększyć się węzły chłonne, zrobić afty, opryszczka. Po tygodniu, dwóch
wszystko mija bez śladu. Okres bezobjawowy może trwać kilkanaście lat. Jednak wirus w ukryciu niszczy
układ odpornościowy. U 96 proc. zakażonych wcześniej czy później ujawniają się symptomy AIDS: infekcje
(np. nawracające bakteryjne zapalenie płuc, gruźlica, salmonelloza, cytomegalia, toksoplazmoza, owrzodzenie skóry) oraz choroby nowotworowe. Czasami AIDS atakuje błyskawicznie – od zakażenia HIV do wystąpienia objawów choroby mija tylko kilka miesięcy.

Czym grozi kontakt z nosicielem HIV?
Codzienne kontakty z osobą zakażoną nie stanowią zagrożenia. Nie zakazimy się, pijąc z tego samego
kubka, przez podanie ręki, przyjacielski pocałunek, nawet gdy ktoś kaszle, kicha, bo HIV nie przenosi się
drogą kropelkową. Można dotykać wspólnych sprzętów, klamek, klawiatury komputera, pożyczać ubranie,
korzystać ze wspólnej łazienki. Bezpieczne jest też pływanie w basenie. HIV nie przenoszą komary ani inne
owady. Nie ma też dowodów na zakażenie przez kontakt ze śliną, łzami, potem, moczem lub kałem chorego. Jednak nawet niewielka ilość krwi w tych wydzielinach może zainfekować. Jeśli zakażona krew pojawi
się w ślinie, np. z dziąseł po intensywnym myciu zębów, wirus może przenieść się na inną osobę np. w czasie całowania .

Jak leczy się pacjentów chorych na AIDS?
Choremu spełniającemu określone kryteria medyczne podaje się leki (obecnie stosuje się ponad 20 preparatów w różnych kombinacjach), które atakują wirus na różnych etapach rozwoju – terapia antyretrowirusowa HAART. Właściwie dobrana pozwala zmniejszyć liczbę cząsteczek wirusa we krwi tak, że przestają
być wykrywalne. Układ odpornościowy zostaje odbudowany i chory wraca do normalnego życia. Terapia
pozwala zachować dobre zdrowie przez lata, jeśli przestrzega się zaleceń lekarza. Tabletki trzeba brać
o określonej porze i nie wolno ich odstawić bez konsultacji z lekarzem. Często pojawiają się skutki uboczne (np. biegunki, wymioty), co jest dla pacjenta niezwykle uciążliwe. Terapię należy kontynuować do końca życia – przerwanie jej powoduje szybki wzrost ilości wirusa i nawrót dolegliwości. Nieznane są metody
wyleczenia. AIDS jest wciąż przewlekłą chorobą śmiertelną.

Pedagog szkolny — p. Liliana Tomanik
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5 grudnia — Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza
Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. Aby wyrazić uznanie dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Każdy może zostać wolontariuszem – nie musisz mieć doświadczenia, znać perfekcyjnie język obcy, obsługiwać komputer itd. Wystarczy, że dysponujesz wolnym czasem, masz dużo optymizmu i chęci działania,
jesteś odpowiedzialny, wrażliwy i systematyczny. A bycie wolontariuszem to ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Wolontariat stwarza szansę rozwijania zainteresowań, zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, zaangażowania w działania
na rzecz społeczności lokalnej.
Wolontariat w naszej szkole ma długą tradycję. Od ponad 10 lat działa Szkolne Centrum Wolontariatu.
Od początku działalności SCW współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt, hospicjum domowym, świetlicą
socjoterapeutyczną przy parafii Ducha Świętego, Śląskim Bankiem Żywności, wspiera akcję Góra Grosza
oraz WOŚP. Wolontariusze przygotowują kiermasze świąteczne, przedstawienia mikołajkowe, organizują
okolicznościowe zbiórki na terenie szkoły, uczestniczą w zbiórkach żywności przeprowadzanych w lokalnych sklepach. Starają się rozpoznać i odpowiedzieć na potrzeby uczniów naszej szkoły i środowiska lokalnego. Ich zaangażowanie było wielokrotnie nagradzane – otrzymywali nagrodę Anioła Wolontariatu przyznawaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”.
Wszystkich, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym
zapraszam na spotkania SCW.

Opiekun SCW — p. Wiesława Cyganek
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10 grudnia — Dzień Praw Człowieka

Źródło: http://www.humanrightslogo.net/

Logo to jest symbolem praw człowieka na świecie. Prawa człowieka to podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od narodzin
aż do śmierci. Poniżej przedstawiam tylko niektóre prawa:
Prawo dożycia,
Prawo do własności,
Prawo do informacji,
Prawo do ochrony zdrowia,
Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym,
Prawo do rozwoju,
Prawo do nauki,
Prawo do pracy i wynagrodzenia,
Równość wobec prawa.

To tylko niektóre z naszych praw, jest ich oczywiście więcej. Zostały one zdefiniowane 10 grudnia 1948
roku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Przestrzegajmy naszych praw :-)
p. Anna Macior — nauczyciel bibliotekarz

14 grudnia — Dzień Języków Obcych
14 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbędzie się Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów tego dnia
zorganizowane zostaną następujące imprezy:
Konkurs czytania Opowieści Wigilijnej (fragmenty) w języku angielskim,
Konkurs na składanie życzeń świątecznych w wybranym języku,
Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną wraz z życzeniami w języku obcym.
Obchody Dnia Języków Obcych zamknie Koncert Piosenek Świątecznych w różnych językach.
Na długiej przerwie o godzinie 11:35 odbędzie się również świąteczny quiz językowy połączony z drobnym
świątecznym poczęstunkiem. Poza tym każdy uczeń, który w tym dniu będzie miał przypięty napis Wesołych Świąt w języku obcym zostanie zwolniony z niezapowiedzianych odpowiedzi i kartkówek.
p. Beata Badura
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Czas się rozgrzać
Na dworze chłód i ziąb, a my wracamy przemoknięci ze szkoły. Marzymy o tym, by znaleźć się w domu
i otulić kocem. Podczas wietrznej i deszczowej aury jesteśmy narażeni na utratę ciepła i spadek odporności organizmu. Można zawczasu temu zapobiec, stosując rozgrzewającą dietę.
W jesiennym jadłospisie powinny znaleźć się potrawy, których smak podkręcimy przyprawami korzennymi. Oprócz walorów smakowych, maja także działanie bakteriobójcze oraz wzmacniają organizm. Ponadto
o tej porze roku wielu z nas dopada poczucie osłabienia i spadek życiowej energii. Aby temu zapobiec,
warto jeść potrawy, które maja ostry smak.
Najważniejsze jest utrzymanie komfortu ciepła. Dlatego w jesienne i zimowe dni powinniśmy zaczynać
od pożywnego śniadania. Ważne jest także stałe dostarczanie energii organizmowi, jedzcie zatem mniejsze porcje, ale regularnie co 3-4 godziny. Zadbajcie o to, by jeść jak najwięcej posiłków na ciepło np.
pożywne zupy kremy. Pijcie gorące napoje z dodatkiem imbiru, cytryny, goździków lub kardamonu. Taka
herbata porządnie was rozgrzeje.
KILKA SŁÓW O PRZYPRAWCH ROZGRZEWAJĄCYCH, KTÓRE WARTO WŁĄCZYĆ DO NASZEJ DIETY
IMBIR- ma ostry smak i cytrynowy zapach, przyspiesza krążenie, dzięki czemu robi się
cieplej, chroni przed infekcjami. Pokrojony świeży imbir nadaje się do herbaty zamiast
cytryny lub do przegotowanej wody z miodem.
GOŹDZIKI- skutecznie zwalczają wolne rodniki (paskudy niszczące nasz organizm) oraz
oczyszczają organizm z toksyn.

CYNAMON- hamuje rozwój bakterii oraz ma działanie odkażające. Napój ze szczyptą
cynamonu skutecznie zwalcza infekcje gardłowe.

KARDAMON- działa przeciwzapalnie na układ oddechowy, może zahamować rozwój
przeziębienia.

WANILIA- działa pobudzająco i rozgrzewająco na organizm oraz wpływa kojąco na system
nerwowy.

CHILI- ta pikantna przyprawa oczyszcza drogi oddechowe i rozgrzewa-uważajcie na ilość
dodanej papryki do potraw, może być ostro.

KURKUMA- ma działanie rozgrzewające, dzięki czemu pobudza procesy trawienne.
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Jeśli ktoś z Was ma ochotę to przygotujcie sobie:
NAPÓJ Z CYNAMONEM I SUSZONYMI JABŁKAMI.
Oto przepis :-)
Składniki:
Garść suszonych jabłek
0,5l wody
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka kardamonu
3-4 goździki
Ok 0,5 cm imbiru
Miód łyzeczka,dwie lub trzy
Przygotowanie:
Jabłka chwilkę gotujemy, dodajemy cynamon, kardamon, goździki, szczyptę startego imbiru, miód i pijemy.
SMACZNEGO !!!

p. Anna Węcławska

Koniecznie przeczytaj ...
Czy można wybaczyć niewybaczalne? Co zrobić, gdy okazuje się, że nasz sąsiad jest
zbrodniarzem? Te pytania stawia w książce "To, co zostało" znana amerykańska
pisarka Jodi Picoult.
Książka ta zmusza do zadania sobie niełatwych pytań i daje do myślenia. Autorka
pokazuje, że świat nie jest czarno — biały, a granice między dobrem i złem są bardzo często cieńsze niż by się nam wydawało.
Bohaterką powieści jest pracująca w piekarni, prowadząca samotnicze życie Sage
Singer. Zrozpaczona po śmierci matki, zaprzyjaźnia się z miłym starszym panem.
Josef Weber to emerytowany nauczyciel, ulubieniec lokalnej społeczności. Pewnego
dnia mężczyzna prosi Sage o nietypową przysługę: chciałby, aby pomogła
mu umrzeć. Zdradza, że nie jest tym, za kogo się podawał. Okazuje się, że Josef przez lata skrywał straszliwą tajemnicę, sięgającą czasów II wojny światowej i masowych mordów na ludności żydowskiej. Czy Sage,
której babcia przeżyła Holocaust, zgodzi się pomóc mężczyźnie? Czym będzie wówczas jej czyn: aktem
miłosierdzia wobec drugiego człowieka czy wymierzeniem sprawiedliwości bezwzględnemu naziście?
Czy ma do tego prawo?
Przeczytajcie i sami spróbujcie odpowiedzieć na zadane pytania.
Biblioteka szkolna poleca :-)
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Czytacie? Czytamy!
Mówią, że powinno się czytać książki dzieciom od najmłodszych lat, ponieważ rozwija się wtedy
wyobraźnia dziecka, a także wzbogaca jego zasób słownictwa. Proste teksty bajeczek pokazują dzieciom,
jak bohaterzy radzą sobie w różnych sytuacjach. Z kolei dorosłym często pomagają w wychowaniu dziecka
i pokazaniu mu odpowiednich wartości.
Książki mają często wpływ terapeutyczny, a odpowiednio dobrana lektura może pomóc dzieciom, bądź
dorosłym w uporaniu się z pewnymi problemami lub lękami.
Nasze uczennice sprawdziły jakie są ulubione książki z dzieciństwa naszej młodzieży, a także co czytali
nauczyciele naszej szkoły jak byli dziećmi. Oto wyniki:

Tytuł książki

Imię i klasa

W pustyni i w puszczy

Karolina z kl. 2 E/F

Mały książę

Ania z kl. 3 H

O psie, który jeździł koleją

Nicola z kl. 3 B

Dzieci z Bullerbyn

Marcelina z kl. 2 C

Ten Obcy

Ola z kl. 3 A/E

Dzieci z Bullerbyn

Kasia z kl. 2 A

Kubuś Puchatek

Angelika z kl. 1 B/E

Król Lew

Przemek z kl. 3 A

Hobbit

Tadeusz z kl. 2 H

O psie, który jeździł koleją

Tomek z kl. 4 H

Harry Potter

Klaudia z kl. 1 H

Oskar i Pani Róża

Paulina z kl. 3 C

Księga Dżungli

Marta z kl. 3 F/R

Dzieci z Bullerbyn

Ewelina z kl. 2 B

Dzieci z Bullerbyn

Angelika z kl. 1 A/R

Ptak, cyna i pies sąsiadów

Ewa z kl. 4 B/E

W pustyni i w puszczy

Dorota z kl. 4 F

O psie, który jeździł koleją

Martyna z kl. 1 B/E
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Lista książek, które w dzieciństwie przeczytali nauczyciele naszej szkoły.
Tytuł książki

Imię i nazwisko nauczyciela

Baśnie Andersena

P. Lidia Sładkowska

Dzieci z Bullerbyn

P. Alina Porębska

Dzieci z Bullerbyn

P. Małgorzata Rzepka

Dziewczynka z zapałkami

P. Izabela Okoń

Sposób na Alcybiadesa

P. Ewa Sznajder

Tomek u źródła Amazonki

P. Urszula Mermon

Baśnie Andersena

P. Anna Kowalska

Za złotą bramą

P. Ewa Piechota

Dzieci z Bullerbyn

P. Beata Rajnisz

Puc, Bursztyn i goście

P. Małgorzata Dzierzęga

Baśnie Andersena

P. Wiesława Cyganek

Jaś i Małgosia

P. Alfred Pietrzykowski

Pan Samochodzik ...

P. Tomasz Pacholski

Ferdynand Wspaniały

P. Beata Badura

Dzieci z Bullerbyn

P. Luiza Stępień

Tajemniczy Ogród

P. Kornelia Witała

Pippi Langstrumph

P. Ewa Gwadera

Ania z Zielonego Wzgórza

P. Ewa Kułak

Plastusiowy pamiętnik

P. Michał Pączkowski

Słoneczniki

P. Hanna Chodun

Dzieci z Bullerbyn

P. Sabina Sobstyl

Dzieci z Bullerbyn

P. Jacek Bukal

Ten Obcy

P. Maria Skalska

Sherlock Holmes

P. Arlena Pawliszak

Wyniki pokazują, że każdy w dzieciństwie czytał. Powstaje pytanie dlaczego tak mało z nas dziś sięga
po książki? Z powodu braku czasu? A może z innych powodów?
Może warto powspominać i zastanowić się czy czegoś nie tracimy i spróbować od nowa odkrywać świat
literackich bohaterów.
Biblioteka zaprasza - wykorzystaj swój wolny czas czytając książki :-)
Dane zebrały: Paulina Szymczyk kl 3 F/R i Eliza Kaczor kl. 2 A
p. Anna Macior — nauczyciel bibliotekarz

Święta Bożego Narodzenia

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas
spędzony w gronie najbliższych napełni
Wasze serca spokojem i radością,
a Nowy Rok niech przyniesie Wam same
radości, a przede wszystkim niech
będzie jeszcze bardziej udany
od poprzedniego.

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. Wiesława Cyganek
P. Liliana Tomanik
P. Anna Węcławska
P. Beata Badura
Paulina Szymczyk, kl. 3 F/R
Eliza Kaczor, kl. 2 A

Opieka redakcyjna: Anna Macior

