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Hannah Snowdon

Oliver SykesStarsza Pani w tunelach i tatuażach

Tatuaż - Tak czy Nie?
Przygotował: Sebastian Sikora

Sebastian: Czy chciałabyś mieć tatuaż?
Wiktoria Klimosz: Tak ale nie duży, no i nie w tym
wieku, bo jeszcze rosnę i skóra mi się rozciąga, więc
później mógłby źle wyglądać.

S: Co tak w ogóle sądzisz o tatuażach?
W: Nie podobają mi się kolorowe tatuaże na całym
ciele. Fajne są takie małe, czarne, delikatne, znaczy
dla dziewczyny, bo nie wyobrażam sobie chłopaka z
małym piórkiem za uchem :D Planuje sobie zrobić
tatuaż na 18-nastkę, fajnie to wygląda.

Wielu ludzi uważa, iż tatuaże w widocznych
miejscach, bądź forma przekłuwania uszu typu
"Tunel" będzie nieładnie wyglądać na starość. Obok
obraz takiej, starszej osoby. Czy naprawdę aż tak źle
to wygląda? Inni twierdzą jeszcze, iż przy robieniu
tatuażu można się zarazić chorobami typu HIV.
Odpowiedź na to pytanie jest prosta - można, jeśli
robi się to u "doświadczonego kolegi" który zapewne
robi to starymi igłami na kilku osobach. W
renomowanych studiach tatuażu, niema mowy o
takich podstawowych błędach! Zawsze można się
zapytać artysty "czy igła w maszynce jest zmieniona"
on nie gryzie (co najwyżej dziabie :D ).

.

..
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Światowy Dzień Ziemi
22.04.2015

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi jest to
największe ekologiczne święto
świata, obchodzone od 1970
roku, obecnie w 192 krajach
świata. Obchody organizowane
są od Singapuru do Rzymu i od
Alaski po Australię.
Ustanowiono po to, by miliardy
ludzi pochyliły się nad losem
planety, na której żyją. 

Moment ekologicznej refleksji
ma nas uchronić przed
popełnianiem kolejnych błędów.
W Dniu Ziemi na całym świecie
tysiące stowarzyszeń
ekologicznych organizuje
manifestacje, konferencje,
pokazy i akcje na rzecz
środowiska naturalnego.
Celem jest uświadomienie
problemów związanych ze
zmianami klimatu,
przeludnieniem, wymieraniem
gatunków czy brakiem wody.
W tym szczególnym dniu
działacze apelują do polityków
o podjęcie pilnych działań, a
politycy wydają apele do
społeczności międzynarodowej,
by działać wspólnie i bez
opóźnień.

Program i tematykę kolejnych
obchodów polskiego Dnia
Ziemi kształtują ważne i bieżące
tematy dotyczące ekologii i
środowiska.
Obchody Światowego Dnia
Ziemi w 2015 został poświęcony
promocji odnawialnych źródeł
energii i efektywności
energetycznej, Hasło
tegorocznych obchodów to "Z
energią zmieńmy źródła". W
Polsce Dzień Ziemi obchodzony
jest od 1990 roku. 

Przygotował: Kamil Żebrok

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi

Int.

Int.

Int.
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Międzynarodowy konkurs
plastyczny:

"Mieszkam w Beskidach"

Celem
Międzynaro-
dowego
Konkursu
plastycznego
jest
rozbudzenie i
poszerzanie
wśród dzieci,
młodzieży oraz
osób dorosłych
szeroko
rozumianych
zainteresowań
plastycznych,
ze
szczególnym
ukierunkow-
aniem na
poznanie
folkloru i sztuki
ludowej.
Ideą konkursu
jest również
zwrócenie
uwagi jego
uczestnikom
na otaczające
nas piękno
krajobrazu

beskidzkiego i
przemiany jakie
w nim
zachodzą. 
przemiany jakie
w nim
zachodzą.

Miło nam
poinformować,
iż nasz szkoła
odniosła
kolejny sukces
w 22 Edycji
Międzynaro-
dowego
konkursu
plastycznego
„Mieszkam w
Beskidach”.
Tym razem w
kategorii
„Makieta” III
miejsce zdobył
Dawid Kozok z
klasy II c za
wykonanie
makiety chaty
góralskiej z z
drewnianych

patyczków i
innych
materiałów.
Makieta została
wykonana na
zajęciach
artystycznych
pod kierunkiem
mgr Ewy
Sudczak.
Dawidowi, w
wykończeniu
(pomalowaniu
makiety)
pomagał Jakub
Kliś z II c. 

Gratulujemy!

Przygotowała:
 
mgr Ewa
Sudczak

Int.

MakietaPraca konkursowa

Int.

Dawid KozokInt.
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Czym jest zjawisko astronomiczne zaćmienia
Słońca?

W dniu 20.03.2015 r. byliśmy świadkami zjawiska
astronomicznego jakim jest zaćmienie Słońca.
Poprzednie częściowe zaćmienie Słońca widoczne
w Polsce nastąpiło 4 lata temu.
Oto kilka faktów związanych z tym zjawiskiem:
Do zaćmienia Słońca dochodzi wtedy, gdy księżyc
jest w nowiu i znajdzie się pomiędzy Ziemią a
Słońcem.
Właśnie w ten sposób jego cień przysłania światło
słoneczne.
Zaćmienia Słońca można podzielić na kilka grup,
zależnie od tego, w którym miejscu cienia lub
półcienia rzucanego przez Księżyc znajduje się
obserwator. Do pierwszej grupy należą zjawiska
najbardziej widowiskowe: zaćmienia całkowite.
Występują wtedy, gdy Księżyc ma na niebie
większą średnicę kątową niż Słońce. Grupa druga
to zaćmienia obrączkowe, 
, które możemy obserwować, gdy Księżyc podczas
zaćmienia ma mniejszą niż Słońce średnicę kątową.
Wtedy wokół ciemnego kręgu Księżyca widać
oślepiającą obwódkę fotosfery, 

czyli zewnętrznych warstw atmosfery Słońca. 
Trzecią grupę stanowią zaćmienia częściowe.
Obserwujemy je znajdując się w obszarze
księżycowego półcienia. Trwają one od kilku minut
do kilku godzin. 
Zaćmienia potrafimy z bardzo dużą dokładnością
obliczać dla dowolnego miejsca Ziemi dla dat
odległych o setki, a nawet tysiące lat wstecz i
naprzód od dnia obecnego. I tak np. w ciągu 7000
lat (3000 p.n.e. do 4000 n.e.) wystąpi na Ziemi 16628
zaćmień Słońca, z czego nieco ponad 1/3 stanowią
zaćmienia częściowe, 1/3 zaćmienia obrączkowe,
nieco ponad 1/4 zaćmienia całkowite.
Kolejne zaćmienie słońca nastąpi 13 września 2015,
ale praktycznie nie będzie widoczne w Polsce.
Natomiast do całkowitego zaćmienia Słońca, które
będzie można oglądać w naszym kraju dojdzie
dopiero za… 120 lat. Dokładnie 7 października 2135
roku.

Przygotowała: Katarzyna Szołtys

Obrączkowe zaćmienie SłońcaCzęściowe zaćmienie Słońca-Cieszyn Int.Int.
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Humor zone-Wiosna

Humor zone-Wiosna

Na lekcji plastyki pani
każe przedstawić
wiosnę......
Podchodzi pani do Jasia
i mówi:
- Czemu nic nie
narysowałeś.
- Ale ja naprawdę
narysowałem.
- Ale co?
- Osła i łąkę
- A gdzie jest ta łąka?
- Osioł zjadł
- A gdzie jest osioł?
- A najadł się i poszedł.

Po co kotu telefon?
- Żeby miau ;-)

Zima: Dwa jelenie stoją
na paśniku i żują ospale
siano nałożone tu przez
gajowego. W pewnej
chwili jeden z jeleni
mówi:
- Chciałbym, żeby już
była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi
obrzydło to stołówkowe
jedzenie!

Sekretarka wchodzi do
gabinetu:
- Panie dyrektorze,
wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Wiosna, las, ptaszki.
Gawędzi student (po
nieudanej sesji) z
dziewczyną:
- Nie wiem, co się ze
mną dzieje? Chciałbym
ulecieć daleko - daleko,
schować się głęboko -
głęboko, zaszyć się
gdzieś cicho - cicho.
Czyżby to miłość?
- Nie, kolego. To zaczął
się wiosenny pobór do
wojska.

Jasiu spotyka stonogę i
mówi:
- Czemu nie byłaś na
lodowisku?
- Bo zanim założyłam
łyżwy przyszła wiosna.

Stoją dwie krowy na łące
i gadają:
- Słyszałaś o tej
chorobie?
- Słyszałam!
- Szaleją krowy co?
- Szaleją jak jasna... 

Humor "zone":-) 

Przygotowała: Natalia Szczurek

Int.

Int.
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Moja przygoda z  Baltie'm
Franciszek Matusiak klasa 3a

Ja z programem Baltie spotkałem się pierwszy raz
w 1 czy 2 klasie podstawówki, gdzie kilka lat
starszy kolega potrafił zrobić animacje
obracającego się grzyba.

I tyle by tego było, dopiero w gimnazjum na
Informatyce pan Bogusław Rajski pokazał nam
Baltiego oraz jego podstawy. Pobawiłem się nim i
przystąpiliśmy w szkole do konkursu.
Udało nam się dotrzeć do finału, który odbywał się
w Krakowie jednak nie zajęliśmy jakichś
specjalnych miejsc. Liczył się udział.
W 2 klasie dostaliśmy propozycje tygodniowego
obozu w Milówce obok - Istebnej (obóz odbył się w
październiku 2013 roku) i wraz z Norbertem (3c)
przez tydzień mieliśmy codziennie zajęcia z
Baltiego które prowadził Bohumir Soukup. Dzięki
temu udało mi się dostać jeszcze raz do finału w
którym zająłem 11 miejsce (3 w Polsce).

Polecam każdej osobie, która interesuje się
informatyką, programowaniem udział w
konkursach z Baltiego.

W tym roku szkolnym do udziału w konkursie
zgłosili się: Sebastian Sikora, Franciszek
Matusiak i Norbert Klęk.

Baltie to program do nauki programowania
przeznaczony zarówno dla dzieci jak i osób
starszych.Polega to na programowaniu naszej
postaci czyli naszego czarodzieja. Kod pisze się w
bardzo przyjemny i prosty sposób polegający na
układaniu bądź łączeniu klocków z poleceniami np.
Idź do przodu, obróć się w lewo, wyczaruj
przedmiot 9 (kwiatek).

Jednak programy mogą również być bardziej
skomplikowane np. program sortujący liczby z
pliku tekstowego do innego pliku od najmniejszej
do największej lub na odwrót wtedy tworząc
program nie używamy w ogóle naszego
czarodzieja.

Czrodziej - Baltie

Programowanie

Finał Baltie - Rzeszów 6-8 czerwca 2014

Int.

Int.

F. Matusiak
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Dzień pamięci o ofiarach
Holokaustu w Polsce

...

...

...

Władze Polski wyznaczyły datę 19
kwietnia, dla uczczenia pamięci ofiar
Holokaustu na Narodzie Żydowskim. W
tym dniu w 1943 rozpoczęło się
Powstanie w Getcie Warszawskim. 

Wydarzenia związane z Holokaustem
mają bardzo duże znaczenie dla historii
narodu polskiego i żydowskiego. Dzień
ten został ustanowiony, by nigdy nie
zapomniano tych wydarzeń, a zarazem by
nigdy nie powtórzyła się historia z okresu
II wojny światowej.

W Polsce w celu upamiętnienia tego dnia
na ulicach wolontariusze chodzą i rozdają
papierowe żonkile, jako symbol pamięci o
bohaterach powstania. W szkołach
odbywają się różne dyskusje i rozmowy o
poległych członkach.

Przygotowała: Dorota Duda 

Dorota Duda

Dorota Duda

Dorota Duda
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CZAS NA WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ- ZESPÓŁ SZKOŁ
EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W CIESZYNIE (ZSEG)

1) Sprzedawca- do zdobycia 1
kwalifikacja, wiele praktyk
zawodowych, zatrudnienia można
szukać w : punktach sprzedaży
detalicznej i hurtowej, itp.
Prowadzenie  własnej hurtowni lub
sklepu.
cznych.
2)  Kucharz- do uzyskania 1
kwalifikacja zawodowa, wiele
praktyk zawodowych, możliwości
pracy: zakłady gastronomiczne,
własna działalność gospodarcza
3)  Cukiernik- 1 kwalifikacja,
praktyki zawodowe, możliwość
zatrudnienia w : zakładach
przetwórstwa spożywczego,
cukierniach, restauracjach
hotelowych,  prowadzenie własnej
cukiernii.
4) Piekarz- 1 kwalifikacja, praca
np. w piekarniach, halach
produkcyjnych.
W przypadku wszystkich
kierunków w ZSZ uczniowie
wybierają dwa przedmioty
spośród takich jak:
matematyka, historia, geografia,
biologia, chemia, fizyka.

Autor: Karolina Jodłowska

Wybór szkoły średniej przez  
gimnazjalistów zbliża się wielkimi
krokami, więc tak jak już w
poprzednim artykule opiszę jedną
ze szkół, do których być może
ktoś się wybiera.Tym razem jest
to  Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej, mieszcząca
się na placu Londzina, podzielona
na Technikum (4 lata) oraz Zespół
Szkół Zawodowych (3 lata).
Szkoła ta posiada wiele
kierunków, które z pewnością
mogą kogoś z was
zainteresować.  Wszystkie
kierunki posiadają wiele praktyk
zawodowych( zwłaszcza ZSZ),
także za granicą, w ramach Uniii
Europejskiej.
1)Technik ekonomista-
rozszerzona matematyka oraz
geografia. Do zdobycia 2
kwalifikacje zawodowe.
 Kontynuacja nauki możliwa na
studiach: np. ekonomicznych
2) Technik handlowiec-
rozszerzona geografia oraz język
angielski. Na tym kierunku
możliwe do zdobycia 2
kwalifikacje. Dalszą naukę można
kontynuować na studiach: np.
zarządzania, marketingu,
rachunkowości, bankowości.

3) Technik informatyk-
rozszerzona informatyka oraz
matematyka. Do zdobycia 3
kwalifikacje zawodowe.
4) Technik organizacji reklamy-
rozszerzona geografia i język
angielski. Do zdobycia 2
kwalifikacje.
 5) Technik żywienia i usług
gastronomicznych- rozszerzenie
z  języka angielskiego oraz
chemii. Do zdobycia 2
kwalifikacje.Praca, po tym
 kierunku to np.:  prowadzenie
działalności gospodarczych
np.hotele, restauracje, usługi
cateringowe.  
6) Technik technologii żywności-
rozszerzenie z chemii i języka
angielskiego. Do zdobycia 2
kwalifikacje. Możliwości pracy:
m.in. w  przedsiębiorstwach
 przetwórstwa spożywczego,
 zakładach gastronomicznych.
7) Technik obsługi turystycznej-
rozszerzona geografia i język
angielski. Do zdobycia 2
kwalifikacje zawodowe.Po takim
kierunku zatrudnienia można
szukać w : biurach podróży,
agencjach turystycznych, itp.

ZSEG Cieszyn
zajęcia praktyczne w ZSEG

Internet
Internet
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20 marca 2015 r. w naszej
szkole obchodziliśmy 1
Dzień Wiosny. Z tej okazji
wszyscy uczniowie i
pracownicy zostali
poczęstowani
słodkościami przez Panią
Wiosnę oraz jej
pomocnika.
Przedstawiamy krótki
fotoreportaż.

Przygotowała: Wiktoria
Morzywołek

Wiosna

20.03.15 20.03.15

20.03.15 20.03.2015

W. Morzywołek

W. Morzywołek W. Morzywołek

W. Morzywołek W. Morzywołek
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Egzaminy gimnazjalne nie takie straszne, jak się o
nich mówi!

Kinga Kubacka: Chyba jak każdy
trochę się denerwuję! Myślę, że
testy nie będą aż takie trudne.
Najważniejszy jest spokój i to, aby
dobrze wypocząć przed ich
napisaniem. Przygotowywanie
trwało trzy lata, więc wystarczy
solidnie przeglądnąć zeszyty czy
książki i będzie dobrze ^^

Kacper Kostorz: Nie stresuję się,
no może trochę, ale myślę, że
wszystko pójdzie okey.

Alan Kawulok: Ja jestem w pełni
wyluzowany, ale obawiam się
angielskiego i wypracowania z
polskiego.

Weronika Szafranek: Myślę, że
zdam je świetnie. Nie stresuję się.

Krystian Ksieżak: Łatwo :D

W 3. klasie każdego ucznia
czekają testy, które sprawdzą,
czego nauczył się przez ostatnie
lata. Ale czy nieszczęśnicy
przejmują się egzaminami  tak
bardzo, jak ich nauczyciele?
Zadaliśmy proste pytanie kilku
naszym kolegom i koleżankom.

Co myślisz o zbliżających się
egzaminach? Stresujesz się?
Jakieś obawy?

Blanka Bojarska: Nie stresuję się
ani trochę, bo myślę, że mam w
głowie to, co mam umieć, a poza
tym i tak przez te trzy dni, które
zostały do egzaminów niczego już
nie wkuję. Ale boję się matmy, bo
na próbnym była trudna.

Franek Matusiak: Nie, ponieważ
uważam, iż dobrze się
przygotowałem.

Norbert Klęk: Jedyny stres to
przed tym, czy się dostanę do
wybranej szkoły. Egzaminami
raczej nie za bardzo. Jedynie
przypominam sobie co nieco. 

Sebastian Sikora: Te egzaminy są
bez sensu. To tak naprawdę testy
na logikę (oprócz matmy, bo trzeba
znać wzory i trochę policzyć),
niektóre odpowiedzi są podane w
treści zadania bądź innym zadaniu.
Trzeba tylko uważnie patrzeć i
użyć sprytu. Nie mam żadnego
stresu. Nawet nie powtarzam
niczego przed egzaminem
Obawy? Hmm... Brak. No może
trochę boję się matematyki, ale
myślę, że trafi się jakiś fajny
zestaw pytań.

Przygotowały:
Ada Cieńciała & Wiktoria Klimosz

Egzamin gimnazjalny :)Internet Internet
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Dyskoteka szkolna ...

Dnia 15.04.2015
odbyła się
dyskoteka szkolna
"Pod Zieloną
Trójką". 
Uczniowie
gimnazjum mieli
okazję wyszaleć się
i oderwać od szarej
rzeczywistości.
Opiekę nad
uczestnikami
dyskoteki
sprawowali
wychowawcy klas. 
Przygotowała: Wiktoria
Morzywołek Dyskoteka Gim 2

Dyskoteka Gim 2 Dyskoteka Gim 2

W. Morzywołek

W. Morzywołek W. Morzywołek


