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7 stycznia — Żakinada
„Ktoś, kto lubi muzykę, nie powinien się zawężać do jednego gatunku.”
Dnia 7.01.2016 roku odbyła się w naszej szkole żakinada, czyli zabawa zorganizowana przez klasy IV.
Wtedy to było bardzo wesoło. Uśmiech zagościł nawet na twarzach tych, co w szkole uchodzą za bardzo
poważnych. W ten dzień, na tą chwilę każdy z nas się zapomniał, uwolnił w sobie dziecko. Poszliśmy
za stwierdzeniem „cieszmy się z małych rzeczy”.
Bawiliśmy się na : White Party, Pidżama Party, gdzie można nawet było spotkać minionka oraz odwiedziliśmy Piratów, gdzie królował rum i szampańska zabawa, no i Rodzinkę Adamsów, gdzie było mroczno
i upiornie.
Później odbyła się dyskoteka na głównym holu szkoły. Tańczyliśmy przy samych hitach m.in „Ballada”
Gustava Limy, ale nie ograniczaliśmy się do jednego gatunku.
Dla każdego z nas było to niezapomniane wydarzenie. Wniosło to trochę uśmiechu i była to dla nas
odskocznia od wystawiania ocen na koniec semestru.
Mamy nadzieję, że za rok odwiedzi nas ten sam Dj, ponieważ sprawił on, że nikt nie stał bezczynnie.
Ta impreza jest co roku, więc chciałam zapytać jedną z uczennic co sądzi o tej imprezie.
W tym celu przeprowadziłam wywiad z Kamilą Orzechowską z klasy 2A. Kamila już w zeszłym roku bawiła
się
na ubiegłorocznej żakinadzie klas czwartych.

WYWIAD
E: Witam wszystkich czytelników naszej szkolnej gazetki. Dzisiaj chciałam przeprowadzić wywiad
z uczennicą klasy 2a, Kamilą Orzechowską. Przywitaj się Kamilo.
K: Cześć wszystkim!
E:Jak zresztą wiesz, dzisiaj odbyła się żakinada. Pierwszym moim pytaniem będzie: Przez jaką klasę zostałaś zaproszona?
K: Niestety przez żadną, ale czy to ma jakieś znaczenie?
E:No nie. A jak się dzisiaj bawiłaś?
K: Powiem Ci tak, całkiem niezła to była imprezka.
E:Chciałabyś coś zmienić?
K: No, wiesz przede wszystkim chciałabym żeby było więcej muzyki. Ten dzień powinien być odskocznią
całodniową.
E:Kamilo, w zupełności się z Tobą zgadzam. A co sądzisz o tej imprezie?
K: Szczerze? Mogłaby być dłuższa, dla mnie to zdecydowanie za krótko.
E:Masz w zupełności rację. Teraz ostatnie pytanie, chciałabyś więcej takich imprez.
K:Tak.
E:Dzięki za poświęcony czas.
K:Również Ci dziękuję.

Eliza Kaczor kl. 2 A
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10 stycznia — Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

„Dzisiaj pomożesz

jednemu
człowiekowi, a jutro może się
zdarzyć, że ty sam będziesz
potrzebował pomocy, wtedy
ktoś inny pomoże tobie.”
Siba Shakib – Samira i Samir

Moi kochani!
10.01.2016 r. odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W paru miastach zostały zorganizowane biegi "Policz się z cukrzycą", jest to wydarzenie, które ma nagłośnić problem jakim jest zwiększająca się ilość osób chorych na cukrzycę.
Gwiazdy przekazały przedmioty na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (m.in. prezydent
Andrzej Duda przekazał narty, a siatkarze Skry Bełchatów dzień treningu z drużyną).
Były też sprzedawane na aukcjach złote serduszka oraz karty telefoniczne. W każdym mieście Polski odbywały się imprezy z okazji 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sztab nie organizował żadnej imprezy, na Nowym Bytomiu odbył się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez Rafała Augusiewicza. Nie zabrakło wschodzących gwiazd rudzkiej sceny.
Rudzki sztab zebrał ponad 105 000. Jest to wielki sukces dla Rudy Śląskiej.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 44 mln, jest to spory wynik, a do tego przyczynili się
również nasi wolontariusze.
Tysiące wolontariuszy w całej Polsce wyszło na ulice swoich miast, by zbierać datki na szczytny cel. Niektórzy z nich pracowali już od godziny 6:00, dodawała im otuchy myśl, że ich wysiłki sprawią uśmiech
na czyjejś twarzy. Nawet bóle kończyn nie były im straszne.
W tym roku cel był następujący: na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Dziękujemy bardzo naszym uczniom, którzy przyłączyli się do tej akcji. :-)

Eliza Kaczor kl. 2 A
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16 stycznia — „Żywa biblioteka”
w Rudzie Śląskiej
Żywa biblioteka to projekt, który
polega na wypożyczaniu żywych
ludzi czyli „książek”, z którymi
można porozmawiać o życiu,
zadawać im pytania. Pomysł takiego wydarzenia narodził się w Danii
w Roskilde podczas międzynarodowego festiwalu muzycznego
w 2000 roku.
Źródło: http://www.zywabiblioteka.pl/

„Żywa biblioteka” w Polsce po raz pierwszy miała miejsce w marcu 2007 roku w Warszawie.

16.01.2016 r. w Miejskim Centrum im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej odbyła się
„Żywa biblioteka” to wydarzenie miało
na celu pokazanie prawdy o ludziach,
którzy na co dzień są omijani „szerokim
łukiem” dlatego, że ludzie wierzą w stereotypy.
Można tam było spotkać m.in. : Wegankę,
Rosjanina, Kontrolera Biletów, Wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Imigrantkę, Niewidomą, Samotną Matkę,
Policjanta.
Ludzie mogli porozmawiać z gośćmi biblioteki od 11 do 17. Łącznie „żywe książki
były wypożyczane 193 razy.
Jest to duża liczba.
Nasza uczennica wzięła udział w tym
wydarzeniu, rozmawiała m.in. z Rosjaninem oraz z Niewidomą.

p. Anna Macior—
nauczyciel bibliotekarz
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Oto krótki wywiad z Rosjaninem:

E: Witam Pana serdecznie, jestem z gazetki szkolnej ZSP 2 „Szałamaja”. Mogłabym Panu zadać kilka pytań?
S: Oczywiście.
E: Mógłby Pan się przedstawić?
S: Nazywam się Sergiej, pochodzę z Rosji. Obecnie mieszkam w Polsce. Jestem ojcem małej Maszy.
E: Zacznijmy od tego. W Polsce krąży stereotyp, że Rosjanie dużo piją, jak to z tym jest?
S: Z alkoholem u nas jest tak samo jak w Polsce, nasz kraj jest nastawiony na zdrowy styl życia, nie palenie
papierosów.
E: Bardzo ciekawe. Ile Pan jest już w Rudzie Śląskiej?
S: Aktualnie jestem 5 rok. Mieszkam na Czarnym Lesie.
E: A jak często wyjeżdża Pan do Rosji?
S: Raz na rok, spotykam się z rodziną na święta.
E: W Polsce nie dawno obchodzono Sylwestra. Jak to jest w Pana kraju?
S: My świętujemy sylwestra w domach, nie ma żadnych imprez, w telewizji są transmitowane koncerty
z listopada. Jest to uroczyste. Przemawia prezydent.
E: Schodząc na temat władzy: Nie tak dawno temu było głośno o konflikcie między Rosją i Ukrainą. Co Pan
o tym sądzi?
S: Bardzo mi przykro z tego powodu. Nie wiem po co tyle ludzi musiało zginąć. Jest to konflikt polityków
o wpływy ekonomiczne. W Rosji mówiono, że jest to wina Ukrainy, a Europa im pomaga.
Teraz jest głośno o atakach w Syrii oraz dużo rozmawia się o gazie.
E: W sylwestra jak Pan wie w Niemczech doszło do bardzo przykrego incydentu. Co Pan sądzi na ten
temat?
S: Jak dla mnie jest to pewna prowokacja. Nie ma już teraz miłości i serdeczności. Ludzie bez wiedzy i kompetencji oceniają sytuację. A zaś tą niechęć wykorzystują politycy.
E: Gdzie Pan pracuje?
S: W organizacjach pozarządowych. Zajmuję się warsztatami filmowymi, fotograficznymi. Prowadzę wymiany młodzieży.
E: Teraz ostatnie pytanie: Kiedy w Rosji jest Boże Narodzenie?
S: Od 6 do 7 stycznia.
E: Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
S: Również dziękuję.

Jak już można wywnioskować po tym wywiadzie każdy człowiek jest inny. Nie można kogoś sądzić po czynach jego rodaka. Ludzi jest dużo tak jak wielki jest świat.

Wywiad przeprowadziła Eliza Kaczor kl. 2 A
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9 lutego — Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004
roku i od początku ma na celu promować
działania na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce dzień ten obchodzimy od
2005 roku i organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK).

Wirtualna znajomość a bezpieczeństwo w sieci…..
W sieci spędzamy bardzo dużo czasu. Po co? - szukamy między innymi rozrywki, wiedzy i kontaktów. Zawieramy internetowe znajomości, gdyż tak jest łatwiej niż w rzeczywistości. Bez wychodzenia z domu możemy rozmawiać z wieloma osobami zarówno w kraju, jak i za granicą.
W tym miejscu należy pamiętać, że to nie Internet jest zagrożeniem, tylko ludzie, którzy są po drugiej stronie komputera. Zdarza się nam nawiązywać przez Internet kontakty przyjacielskie. Dobrą stroną takiego
spędzania czasu jest np. kontakt z ludźmi pochodzącymi z innych krajów. W taki sposób możemy poznać
inne kraje i kultury. Innym przykładem, który można podać to taki, iż w życiu każdego z nas zdarzają się
trudne sytuacje, wtedy potrzebujemy bliskiej osoby, aby się wygadać. W realnym świecie bardzo trudno
zwierzyć się komuś bliskiemu. Dzięki temu, że Internet pozwala nam zwracać się do innych nie ujawniając
swoich danych osobowych, łatwiej nam rozmawiać w sieci. Należy jednak nauczyć się krytycznego myślenia, aby bezmyślnie nie ulegać wpływom innych internautów. Często udaje się nam zawierać znajomości
z osobami podobnymi do siebie, z takimi samymi zainteresowaniami. Z kolei osoby, które mają problemy
z nawiązywaniem relacji międzyludzkich z powodu nieśmiałości, małomówności bądź obawiają się
wyśmiewania z powodu kalectwa, w Internecie mogą pozbyć się barier psychologicznych.
Z wirtualnych znajomości możemy wiele zyskać, jednak pamiętajmy, aby to kontrolować, a przede wszystkim korzystajmy z Internetu bezpiecznie !

Pamiętaj— nigdy nie wiadomo kto jest
naprawdę po drugiej stronie komputera, więc stosuj zasadę ograniczonego
zaufania !

p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz
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14 luty — Dzień Zakochanych

„Miłość dodaje otuchy,
jak promień słońca
po deszczu”
(William Shakespeare)

W Polsce Święto Zakochanych obchodzone jest od kilkunastu lat i cieszy się coraz większą popularnością,
szczególnie wśród młodzieży.
Tego dnia wielu z nas kupuje czekoladki w kształcie serca, misie, zapraszamy swoje drugie połówki do kina
czy restauracji.
W Walentynki myślimy o naszych miłościach, które mamy lub chcemy po prostu tylko wspominać.
Patronem zakochanych jest święty Walenty, duchowny, który, według
legendy za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał potajemnie
ślubów. Walenty robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu udzielania tego sakramentu. Dlatego został wtrącony do więzienia,
a następnie zamordowano go 14 lutego 269 r.
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”
(Antoine de Saint— Exupery)
Tam gdzie będzie twoje serce będzie i twój skarb”
(Paulo Coelho)
„Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła”
(Johann Wolfgang von Goethe)
„Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic”
(Jan Twardowski)
„Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się zestarzeć”
(Albert Camus)
„Kochaj żeby żyć i żyj żeby kochać”
(Dionisios Solomos)

Źródło:https://pl.wikipedia.org

p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz
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8 marzec — Dzień Kobiet
Dzień Kobiet— coroczne święto obchodzone 8 marca,
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie
kobiet.
Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze
i lepsze warunki pracy. W roku 1908 w Nowym Jorku 15
tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje prawa. Właściciel fabryki zamknął kobiety
próbując nie dopuścić do większego rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł pożar, w którym zginęło 129 kobiet.
Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.
W Polsce było obchodzone w czasach PRL-u. Władza wykorzystywała
Dzień Kobiet do celów propagandowych. Z tej okazji kobiety dostawały
w zakładach pracy zwyczajowo goździki, lampkę wina i dodatkowy przydział ręczników, rajstop, kawy czy innych deficytowych towarów.
Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia warto go uczcić.

W tym miejscu z okazji Dnia Kobiet,
Życzymy dużo zdrowia w szczególności.
Niech uśmiech na Waszych twarzach zawsze gości,
a życie nie sprawia trudności i przykrości.
Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną,
abyście zawsze czuły się jak wiosna.
Wśród pachnących kwiatów i śpiewających ptaków,
aby motyle na dłoni Wam siadały i najskrytsze marzenia
spełniały.
Aby ptaki po niebie latały i Waszego szczęścia szukały.
W trudnych chwilach niech gwiazdy nad Wami czuwają
i właściwą drogę wybrać pozwalają.
One nie pozwolą nigdy Wam zginąć
i żadnego szczęścia nie ominą :-)
p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz
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17-23 marzec — Tydzień Kultury Śląskiej
W tych dniach jak co roku na uczniów czeka wiele atrakcji. Tydzień Kultury Śląskiej jest organizowany
w celu podtrzymania naszej gwary śląskiej, która niestety zanika. Dziś już mało kto używa gwary
śląskiej, kolejne pokolenia coraz mniej używają tajemniczych słów. A szkoda bo słowa czasem i śmieszne się znajdą.
A Wy rozumiecie dużo śląskich słów? Czasem niewinne słowo w języku polskim oznacza zupełnie coś
innego gdy wypowiemy je w gwarze śląskiej. Zobaczcie sami:
Buda— czyli kram, stoisko lub po prostu bramka na boisku
Gruba— czyli kopalnia
Cera— czyli córka
Koło— czyli rower
Lokaty— czyli osoba z kręconymi włosami (inaczej też lukaty)
Z kolei najpiękniejsze słowo na świecie to mamusia czyli po śląsku mamulka. Dla wszystkich mamulka
jest tą osobą, która pomoże w każdej sytuacji. To ona jest ostoją życiową, do której zawsze można się
zwrócić.
W trakcie organizowanych imprez to Wy drodzy uczniowie będziecie mogli się pochwalić swoją wiedzą
z gwary śląskiej.

Pytanie dla Was— czy w waszych domach w dalszym
ciągu w niedziele, królują na stołach kluski śląskie
z modrą kapustą i roladami?

p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz
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Pewność siebie...
Jak dużo ludzi, tak duża różnica pomiędzy poziomem
pewności siebie.
Przyczyny wzrostu pewności siebie to:
sukcesy zawodowe,
awans,
aprobata rówieśników,
dobre wyniki w nauce,
pochwały.
Przyczyny spadku pewności siebie to:
przezywanie,
prześladowanie,
wrażliwość,
porażki,
otyłość.
Niektórzy twierdzą, że pewność siebie to kwestia myśli,
zależy jak to jest postrzegane i oczywiście od człowieka.
Pewność siebie to wyćwiczenie pewnych zachowań , odpowiedzi na reakcje ze środowiska zewnętrznego,
które prowadzą do sukcesu. To chyba na tyle tłumacząc to w bardzo prosty sposób . Niektórzy z nas
na różne sytuacje , niepowodzenia reagują naturalnie, tak jak jest to zapisane w ich genach: jedni popadają w wewnętrzną rozpacz, szlochają. Inni zaś się złoszczą, jeszcze ktoś inny reaguje agresją.
Niektóre z tych reakcji odziedziczyliśmy po naszych przodkach, rodzicach. Tu dla Was dobra wiadomość,
to jest do wyćwiczenia.
Możesz nie akceptować siebie, to Twoja sprawa, ale tylko Ty tak myślisz. Jesteś idealny, doskonały !
Najgorszą z przyczyn spadku pewności siebie w szkołach u uczniów są docinki. Są one do „wyciszenia”.
Pewnie, powiesz, że to łatwe do powiedzenia. No, jest łatwe, ale są ćwiczenia , które wykonując codziennie zwiększysz pewność siebie, a co za tym idzie poradzisz sobie z docinkami.
Codziennie powtarzaj sobie : „ Jestem piękny doskonały, nic mnie nie zatrzyma”. Patrz przy tym w lustro,
powtarzaj to sobie w głowie. Rób tak parę razy dziennie. Mówiąc to Twoja podświadomość sobie to zarejestruje i automatycznie będziesz pewny siebie po jakimś czasie.
Kiedy masz do przedstawienia referat w swojej klasie, której tak nie lubisz bo oni cały czas się obrażają
wyobraź sobie, że jesteś sam z osobą, której powierzasz tajemnice, lub patrz w jeden punkt.
Powiem Ci tak, stwierdzisz, że to szaleństwo, ale myśli tworzą Twoją rzeczywistość, Twój świat. Co sobie
pomyślisz po pewnym czasie się spełni tylko musisz wierzyć i sobie to wyobrażać, a to się spełni. To się
nazywa wizualizacja – jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to odsyłam Cię do Internetu, bo chcę
powiedzieć teraz o innym aspekcie myśli.
Jeżeli myślisz o sobie w ciemnych barwach to cały świat będzie Twoje myślenie potwierdzał, w wyniku Tego słyszysz ciągłe docinki. Musisz zmienić swój pogląd na siebie. Ty jesteś super! Ty jesteś doskonały! Ciebie stać na wszystko ! – nikt nie ma prawa Cię obrażać.
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Codziennie myśl o sobie pozytywnie, myśl że Ty jesteś najlepszy.
Pecha nie ma i nie było. Tak jak
wcześniej powiedziałam to kwestia
myśli. Musisz odróżnić problemy
od faktów. Faktów nie można zmienić – przykładowo to nie Twoja wina, ze się autobus spóźnił.
Problem – masz zagrożenie z matematyki a to się da rozwiązać.

Eliza Kaczor kl. 2 A

Pamiętaj: Uwierz w siebie!

Po co komu plotka ?
Plotka jest definiowana w słownikach językowych jako niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, powodująca
utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy, a plotkowanie jako robienie, rozpowszechnianie plotek.
Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski, która jest definiowana jako rozpowszechnianie niepewnych, niesprawdzonych wiadomości. Inaczej to:
Aktywność przyjemna sama w sobie, gadanie dla samego gadania,
Negatywne, złośliwe, płytkie obmawianie nieobecnych osób,
Wymiana oceniających informacji o nieobecnej osobie,
Proces wymiany informacji o nieobecnych osobach o zabarwieniu oceniającym, pomiędzy bliskimi sobie osobami.
Wszyscy wiemy, że plotkowanie jest złe, a jednak to
robimy. Pamiętajmy, że wypowiadane słowa mają
bardzo dużą moc, gdyż mogą sprawić komuś tak silną
przykrość, że może dojść do tragedii. Może zamiast
powtarzać wszystko co usłyszymy, najpierw sprawdźmy wiarygodność tej informacji. Plotka wpływa na
życie innych ludzi, i niestety nigdy tak do końca nie
naprawimy krzywdy wyrządzonej plotką.
Pamiętajcie o tym !
p. Anna Macior— nauczyciel bibliotekarz

Święta Wielkanocne
Życzymy Wam:
Wesołych Świąt Wielkanocnych,
Dużo zdrowia, radości,
Smacznego jajka
I mokrego Dyngusa!

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:
Eliza Kaczor, kl. 2 A
p. Anna Macior
Opieka redakcyjna: p Anna Macior

