
e-Czytadełko maj
2015

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

GIM 2 CIESZYN
Szymanowskiego 9
43-400, Cieszyn

Numer 1 05/15

Pomocnicy "Boba Budowniczego" 
str. 2

       Wakacje już za pasem! 
str. 9

Ciekawostki przyrodnicze-
Cieszynianka wiosenna str. 11

Gra miejska "Bob Budowniczy"

Kolory narodowe

Dzień Flagi
Rzeczypos-

politej
Polskiej
2 maja

Geneza i
obchody

str. 3

Najbardziej
oczekiwana premiera
2015 roku -polska
gra: "Wiedźmin 3-
Dziki Gon". 
Zarówno w Polsce,
jak i na świecie
zgarnia świetne
recenzje. W
przedsprzedaży
kupiło ją już ponad
milion osób.
 "Wiedźmin 3: Dziki
Gon" -  Oficjalna
premiera już 19 maja. 
"Wiedźmin 3 to
arcydzieło, a pod
wieloma względami
po prostu najlepsza i
najbardziej
fascynująca gra
ostatnich lat. Urzeka
wizją artystyczną,
zniewala ogromnym
światem, pochłania
opowieścią. Twórcy
nie szukają taniego
poklasku. Ich projekt
jest
bezkompromisowy i
konsekwentny.
Przemyślany i
dopracowany."
(Eurogamer.pl)
Na łamach gazetki
przedstawiamy krótki
opis, czego możemy
się spodziewać w
premierowej grze. 
str. 4, 5

Poza tym w numerze: 

Projekt: "Cieszyn -
usprawnianie przez
pluskanie" str.  

Finał
międzynarodowego
konkursu
informatycznego Baltie
2015 str. 5

Humor "zone" str. 6    

Moja pasja - fotografika -
Blanka Bojarska klasa 3c
str. 7

Idea Miedzynarodowego
Święta pracy - dawniej i
dziś str. 8            

Dylematy
trzecioklasisty-
prezentacja szkół
ponadgimnazjalnych 
str. 10          

Ostatni numer e-
Czytadełka w tym roku
szkolnym już w czerwcu.
Serdecznie zapraszamy!
                                           

Int.

G. Grotowska

Int.

Int.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 06/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLe-Czytadełko maj 2015

Gra miejska "Bob Budowniczy" 
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie

W dniu 27.04.2015
grupa uczniów z klasy
3 C: Kacper Kostorz,
Nikola Muller,
Zuzanna Lewicka i
Karolina Zoń wzięła
udział  w grze
miejskiej "Bob
Budowniczy", która
została zorganizowana
w ramach Dni
Otwartych Zespołu
szkół Budowlanych w
Cieszynie. 
Celem gry było
zdobycie jak
największej liczby
punktów, co wiązało
się z otrzymaniem
nagród rzeczowych
przez 3 najlepsze
drużyny.
Podczas zabawy
uczestnicy (8 drużyn z
gimnazjów Powiatu
Cieszyńskiego) mogli
przekonać się o
swoich
umiejętnościach
budowlanych

i poznać tajniki tego
rzemiosła.
Organizatorzy
przygotowali siedem
stacji w różnych
punktach miasta, m.in.
na rynku, Wzgórzu
Zamkowym i Parku
Pokoju, gdzie
zawodnicy
rywalizowali w
układaniu mozaiki z
płytek ceramicznych,
fragmentu muru,
tworzyli własne odlewy
z gipsu oraz wcielali
się w poszukiwaczy
złota, przesiewając
piasek i kruszywo
przez sito. Wiele
zabawy dostarczyły
uczestnikom
konkurencje
zręcznościowe, tj. z
piłeczkami do ping-
ponga czy tyczkami
geodezyjnymi.

Nad naszym
bezpieczeństwem

czuwali uczniowie
klasy 3 technikum.
Po wyczerpującej
rywalizacji uczestnicy
zostali zaproszeni na
poczęstunek i
otrzymali materiały
promujące ZSB w
Cieszynie. Wszyscy
zgonie stwierdzili, że
gra była bardzo
ciekawa i dostarczyła
wielu pozytywnych
emocji. 
Wspomnienia z bycia
"pomocnikiem Boba
Budowniczego"
pozostaną nam długo
w pamięci! 

Przygotowała:
Gabriela Grotowska

Najzabawniejsze zadanie :-)

Drużyna Gim 2

Szacowanie odległości

G. Grotowska

G. Grotowska

G. Grotowska
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej –  to polskie święto
wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004,
obchodzone między świętami: 1 maja (Świętem Pracy) i 3
maja – Świętem Konstytucji Trzeciego Maja.
15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął
poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i
hymnie RP,ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co
wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto,
wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o
dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o
szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego
dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie
obchodów Światowego Dnia Polonii. 
Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający
stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną
flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na
Reichstagu w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie
w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby
nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze
komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 
Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również
w licznych innych krajach, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii,
Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12

lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in: zastąpić Dzień
Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne
spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww.
poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zatem Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej-jako święto
obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane
są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało-
czerwonych barwach narodowych. W ostatnich latach do
łask wróciła też kokarda narodowa – biało-czerwona
rozetka, noszona przez powstańców w XIX wieku. Dziś
Polacy przypinają ją do ubrania podczas świąt
państwowych. Drugiego maja Polska świętuje również
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ono
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w
2002 roku w dowód uznania wielowiekowego dorobku i
wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez
Polskę niepodległości oraz pomoc krajowi w
najtrudniejszych momentach. Ocenia się, że poza Polską
mieszka około 20 milionów osób o polskich korzeniach.

Przygotował: Kamil Żebrok

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Biało-czerwona rozetka

Wywieś „biało - czerwoną”, bo dziś jej dzień! 
2 maja

Int.

Int.

http://m.in/
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwpolityce.pl%2Fspoleczenstwo%2F242970-wywies-bialo-czerwona-bo-dzis-jej-dzien-2-maja-dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej&ei=yAlSVe_aMqaeywOh_YGgCg&usg=AFQjCNHpDTEzMwH71DipGVa7YnGDMeCTcg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjAN&url=http%3A%2F%2Fwpolityce.pl%2Fspoleczenstwo%2F242970-wywies-bialo-czerwona-bo-dzis-jej-dzien-2-maja-dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej&ei=yAlSVe_aMqaeywOh_YGgCg&usg=AFQjCNHpDTEzMwH71DipGVa7YnGDMeCTcg
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Majowa premiera:
Gra komputerowa Wiedźmin 3 - Dziki Gon

Świat w grze jest 30 razy większy niż
w "dwójce", bijąc na głowę hit z
2014r. The Elder Scrolls V: Skyrim. 
Twórcy mówią, że na pokonanie
mapy świata konno potrzeba ok.30-
40 minut. Przy okazji dają do
zrozumienia, że w grze jazda konna
pojawi się nie tylko w przerywnikach
filmowych. To zasługa nowego
silnika REDengine 3(część kodu
aplikacji odpowiedzialna za
tworzenie grafiki (2D lub 3D) na
ekranie komputera). Nowy silnik w
trzecim Wiedźminie to także nowa
sztuczna inteligencja przeciwników.
Znikną walki z bossami oparte na
skryptach i powtarzaniu tych samych
czynności. 
Umiejętności Geralta także zostały
odświeżone i poszerzone.

Same znaki (proste zaklęcia używane
przez wiedźminów) otrzymają nowe
efekty, a w miarę rozwoju
umiejętności z magicznego drzewka
postaci pojawi się możliwość zmiany
ich działania. Znak Igni będzie raził
wrogów w zakresie 360 stopni, a
znak Yrden z małej pułapki zmieni
się w wielkie pole spowalniające. 
Wiedźmin 3: Dziki Gon to także
polityczna intryga, trudne wybory i
nieliniowe zadania. Twórcy gry
zapowiadają, że oprócz głównego
wątku fabularnego związanego z
poszukiwaniami Gonu pojawi się
drugi, polityczny, związany z
Nilfgaardzką inwazją. Wiedźmina
czekają związane z tym zadania w
nowych lokacjach.           cd. str. 5

Gra- Wiedźmin Dziki Gon wiedźmin

Wiedźmin 3: Dziki Gon to kolejna
produkcja spod skrzydeł studia
CDProjekt RED odpowiedzialnego za
produkcję dwóch wcześniejszych
tytułów opowiadająca o historii
Geralta z Rivii - wiedźmina znanego z
sagi napisanej przez Andrzeja
Sapkowskiego. Światowa premiera
gry Wiedźmin 3 jest przewidziana na
19.05.2015.
Wiedźmin 3: Dziki Gon jest
kontynuacją wydarzeń znanych z
Wiedźmin 2: Zabójca Królów. W
trzeciej części Geralt odzyskuje
pamięć i zamiast walką za cudzą
sprawę, zajmuje się wreszcie
własnymi problemami. Gra zawierać
będzie ulepszony system walki,
bogatą oprawę audiowizualną, jak i
pełną polską lokalizację. 

Int. Int.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_?r�d?owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_dwuwymiarowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_3D
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Międzynarodowy konkurs informatyczny 
Baltie 2015

Wiedźmin 3: Dziki Gon, dzięki silnikowi Red Engine, zostanie wydany na PC, a
także konsole nowej generacji.

Saga o Wiedźminie to, oprócz ekranizacji oraz gier komputerowych, wiele
tomów opowiadań oraz powieści fantasy spod pióra Andrzeja Sapkowskiego,
laureata wielu nagród literackich, polskich i zagranicznych, którego książki
zostały przetłumaczone na blisko dwadzieścia języków. Przygody wiedźmina
oraz jego towarzyszy są pełne, zabawnych sytuacji oraz fenomenalnych,
nieopisanych przygód. Autor nie skroni jednak od bardziej przyziemnych
problemów, nękających czytelników jego powieści, takich jak rasizm,
segregacje rasowe oraz okrucieństwa wojny. 
Podczas tworzenia postaci, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych,
oraz całej rzeszy potworów zamieszkujących Północne Królestwa (miejsce
akcji Wiedźmina 3), autor często sięgał do ludowych wierzeń słowiańskich.

Więcej informacji u YouTubera Rock lub na stronie JaRock.pl
i na oficjalnej stronie:
http://www.google.pl/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQ
FjAA&url=http%3A%2F%2Fthewitcher.com%2F&ei=
oIhPVe7FLaLkyAPLqYHoBg&usg=AFQjCNEJM5e0sSJZPIQLITwsnckAdaBwZw

(Zobaczcie pierwszy filmik!)

Przygotował: Kamil Kazimierczak

Gra

W dniu 27.04.2015 r. w Tychach odbył
się wojewódzki etap konkursu
informatycznego Baltie 2015. Naszą
szkołę reprezentowało w konkursie 3
uczniów: Norbert Klęk 3c, Franciszek
Matusiak 3a oraz Sebastian Sikora 3a
pod opieką mgr Joanną Soboszek.
Najlepszy wynik osiągnął Franciszek
Matusiak zajmując 2 miejsce w
województwie, Sebastian Sikora 6, a
Norbert Klęk 8. Gratulujemy!
W rankingu ogólnokrajowym
 Franciszek Matusiak zajął 22 miejsce
kwalifikując się tym samym do finału
konkursu.
Finał konkursu w Polsce odbędzie się
w dniach 12-14.06.2015 w Warszawie.
W tym samym terminie uczestnicy
będą również rywalizować w
Republice Czeskiej oraz Słowacji.

Ramowy program konkursu dla
młodych programistów w Warszawie
będzie obejmował następujące
wydarzenia:
12.06.2015 r. organizatorzy planują
uroczystą ceremonie otwarcia
rywalizacji w godz. 18.00-18.30.  W
tym samym dniu przewidziano
prezentacje projektów studenckich.
Następnego dnia uczestnicy będą ze
sobą rywalizować przez 3 godziny
pisząc skrypty na platformie Baltie.
Wieczorem organizatorzy przewidują
wycieczkę po Warszawie. Cały
konkurs zakończy się dnia
14.06.2015 r. uroczystą akademią.

Trzymamy kciuki za Franka!!

Skrypt

Int.

Int.
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Int.

Int.

Int.

Idą trzy mrówki przez pustynie. Pierwsza mówi:
- Ja pójdę w prawo.
Druga mówi:
- Ja pójdę w prawo.
Trzecia mówi:
- A ja pójdę z wami.

- Co robisz, synku? - pyta mama małego Jasia.
- Piszę list do Tomka.
- Przecież ty jeszcze nie umiesz pisać.
- To nic, Tomek jeszcze nie umie czytać.

Dwaj koledzy rozmawiają o kolokwium:
- Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego...A ty?
- Ja też nic nie zrobiłem. Ale profesor i tak powie, że
odpisywaliśmy od siebie.

 Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:
- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak ?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadka:
- Czemu tak mało ?

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do
krótkiej przerwy.

Humor "zone" :-)
Przygotowała: Natalia Szczurek

Int.

Int.

Int.
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Moja pasja -
fotografika

Kwiaty Ślimak

Kwiaty Dmuchawiec Kielich

Czym jest dla mnie
fotografia?

Jest pokazywaniem tego co
widzę. Jest wypowiedzią, bo
przecież jednym zdjęciem
można więcej przekazać niż
tysiącem słów. Jest próbą
pokazania piękna, być może
czasem bardzo subtelnego,
subiektywnie postrzeganego. 
Kiedy indziej jest
przekornym pokazaniem
niedoskonałości w tym co
powinno być świetne... B. Bojarska B. Bojarska

B. Bojarska B. Bojarska B. Bojarska
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Międzynarodowe Święto Pracy zostało
wprowadzone w 1899 roku przez Drugą
Międzynarodówkę, upamiętniając w ten
sposób strajk robotników w Chicago 1 maja
1886 roku. W Polsce zostało ustanowione w
1899 roku przez stowarzyszenie partii i
organizacje socjalistyczne. Obecnie w
Europie Święto Pracy obchodzimy 1 maja, a
W Polsce- dodatkowo -  ten dzień jest
ustawowo wolny od pracy. W PRL i innych
krajach socjalistycznych, 1 maja był jednym z
najważniejszych świąt państwowych. Kiedyś
w pochodach uczestniczyły tłumy.
Kilkadziesiąt lat temu przygotowania do
Święta Pracy trwały kilka miesięcy, a tuż
przed 1 Maja myło się ulice. Każdy zakład
pracy, instytucja, szkoła chciał brać w tym
udział. W tym dniu, zwanym także Świętem
Klasy Robotniczej organizowane były huczne
pochody, wiece i zgromadzenia, w których
wiwatujących pozdrawiali najwyżsi działacze
partyjni.

Int.Int.

                      Międzynarodowe Święto Pracy - kiedyś i dziś
Przygotowała- Dorota Duda

Po upadku komunizmu święto to straciło na
znaczeniu, jednak nadal partie socjalistyczne
ogłaszają wiece, zebrania i pochody – teraz
już nie tak liczne, jak kiedyś. 
Od 2004 roku 1 maja zbiega się z ważną dla
Polski datą wstąpienia do Unii Europejskiej.
Dziś, z okazji tego święta ludzie bardzo
chętnie korzystają z urlopów, zwłaszcza gdy
pogoda dopisuje. Ci, którzy wcześniej
zorientują się w jakie dni tygodnia wypada
Święto pracy, biorąc 1 dzień urlopu, zyskują 4
dni wypoczynku, które przeznaczają na tak
popularne w ostatnich latach Majówki -  a
więc czasu wyjazdów, pikników i grillowania
na świeży powietrzu. Czy jest szansa, aby
jeszcze kiedyś odtworzyć tę ideę, która
przyświecała w pochodach naszym rodzicom,
dziadkom, pradziadkom? Nie wiem. Miejmy
nadzieję, że dla następnych pokoleń to nie
będzie tylko dodatkowy, wolny od pracy
dzień.

Dorota DudaDorota Duda
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Wakacje już za pasem!

Wakacje zbliżają się wielkimi
krokami. Uczniowie powoli zaczynają
na lekcjach odpływać, nie mogąc
doczekać się już upragnionego lata.
A nauczyciele? Czy oni również już
nie mogą doczekać się wakacji?
Czy ma pani już jakieś plany
wakacyjne? Jeżeli tak, to jakie?

A. Roik-Sojka: Plany wakacyjne, hm...
są duże. Zaczynam od dwóch wesel,
potem jadę do Chorwacji, jadę nad
polskie morze... więc ogólnie chyba
tyle :)
B. Bednarczyk: Tak mam. Wyjeżdżam
na dwa tygodnie do Grecji. A tak to
jakieś miejscowe wycieczki, w góry
wypady jednodniowe, do rodziny...

U. Śliwka-Dawczyk: Mam zaplanowany
udział w takim projekcie językowym za
granicą, w Anglii, na który bardzo się
cieszę :D

N. Kępińska: Jadę w Pieniny na
wycieczkę, żeby zobaczyć zamek w
Niedzicy, w Czorsztynie i inne
okoliczne zamki. Jadę by płynąć
Dunajcem i żeby się powłóczyć po
górach w towarzystwie ludzi, którzy
kochają to, co ja kocham. Już planuję
trasę, organizuję miejsca, nocleg, więc
ja już, tak jak gdyby, jedną nogą
jestem na wakacjach *śmiech*

Jeszcze małe pytanie by sprawdzić,
czy pani mózg już wyjechał na
wakacje, czy nadal pracuje na
pełnych obrotach. Jeżeli 1 jajko
gotuje się 3 minuty, to 2 jajka gotują
się...?

A. Roik-Sojka: 3 minuty.
B. Bednarczyk: Też 3 minuty.
U. Śliwka-Dawczyk: Też 3 minuty.
N. Kępińska: No 6 minut. Źle? 3
minuty! *śmiech* Ale mnie zaskoczyłaś
*śmiech*

Przygotowały:
Adrianna Cieńciała

Wiktoria Klimosz
Pieniny

Chorwacja Grecja

Internet

Internet Internet
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CZAS NA WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ-  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.
WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE

Logo "Szybin"

W kolejnym numerze „Czytadełka” chciałabym
przedstawić  następną szkołę średnią,  którą 
mogą wybrać nasi gimnazjaliści,tym razem
będzie to Zespół Szkół im. Włdysława
Szybińskiego w Cieszynie, dzieli się ono na
technikum oraz na liceum ogólnokształcące,
mieści się ona na ul. Ignacego Kraszewskiego 11.
Patronem ZSWS jest Władysław Szybiński,
założyciel pierwszej szkoły rolniczej  na Śląsku
Cieszyńskim oraz działacz społeczny.  „Szybin”
jest szkołą cieszącą się dużym powodzeniem i 
ma wysoki poziom. Opisując kierunki , zacznę od
technikum:
1) technik informatyk- rozszerzona matematyka i
fizyka, liczne praktyki przygotowujące do zawodu
informatyka, wyjazdy  możłiwe również za granicę
w obrębie Unii Europejskiej,jeśli na prawdę
interesujesz się informatyką "od kuchni"  i
chciałbyś związac z nią przyszłość, to profil
idealny dla ciebie.
2) technik logistyk- rozszerzenie z  matematyki i
geografii,  liczne praktyki zawodowe,głównymi
partnerami dla logistyków są firmy spedycyjne,
handel, transport, przemysł, budownictwo,.
wojsko, policja. Logistyka to nowoczesny
kierunek – stale wzrasta zapotrzebowanie na
specjalistów z tej dziedziny.
LO:
1) profil socjalny- rozszerzenie z j.polskiego i
biologii,

Klasa o tym profilu to propozycja dla osób , które
 posiadają cechy osobowości ułatwiające kontakt
i współpracę z ludźmi m.in.:cierpliwość,
życzliwość, empatię, asertywność,
samodzielność i uzdolnienia organizatorskie, oraz
posiadają chęci do pomagania innym ludziom.
przygotowuje do studiowania na kierunkach
pedagogicznych, psychologicznych,
socjologicznych, związanych z ratownictwem
medycznym, itp.
2) profil humanistyczny- rozszerzenie z
j.angielskiego, j.polskiego oraz historii,
to najlepszy wybór dla tych, którzy są ciekawi
świata i ludzi, którzy  posiadają artystyczne
dusze.Tutaj będziesz mógł rozwijać swoje pasje i
zainteresowania. Kontynuacja nauki na studiach: 
dziennikarskich, pedagogicznych,
psychologicznych, filologii angielskiej itp.
3) społeczno-prawny- rozszerzenie z wosu,
historii oraz j.polskiego,
to kierunek dla osób ciekawych świata, lubiących
czytać, interesujących się historią i problemami
współczesnego świata. Kontynuacja nauki  na
studiach humanistycznych, prawniczych,itp.
4) profil turystyczny- rozszerzona geografia,
j.angielski,
 Dla osób ciekawych świata, lubiących podróże
chcących poznać tajniki branży turystycznej,
spotykać ciekawych ludzi. 

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów
geograficzno-przyrodniczych, hotelarskich, czy
organizacji i obsługi ruchu turystycznego,  filologii
angielskiej. W tej klasie masz możliwość dobrego
opanowania języków obcych. Ponadto nauczysz
się wykorzystywać język francuski i niemiecki w
turystyce. Udział w miedzynarodowych wymian
młodzieży, m.in z Niemcami i Węgrami.
5) profil wojskowy- rozszerzona chemia, wos
matematyka,Dla osób, które pasjonują się
tematyką wojskową, tych którzy swoją
przyszłość chcą związać ze służbami
mundurowymi. Realizowane są dodatkowe
zajęcia z przysposobienia wojskowego i
elementów samoobrony (aikido) oraz musztry, 
funkcjonująca sekcja strzelecka  Zajęcia
terenowe, oraz wyjazdy do parku linowego i na
poligon.
6) profil bioinformatyczny- rozsz. biologia,
matematyka, informatyka
Dla osób wiążących swoją przyszłość z
 kierunkami medycznymi lub politechnicznymi
WBioinformatyka to nauka łącząca w sobie
matematykę i informatykę w celu przetwarzania
danych biologicznych,z racji rozszerzenia
informatycznego wiele lekcji  przed komputerem.
Udział w warsztatach ekologicznych m.in na
Węgrzech i w Austrii.Kontynuacja nauki na
studiach:medycznych,
przyrodniczych,politechnicznych lub
informatycznych.
Autor: Karolina Jodłowska

Int. Int.
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Nie każde miasto i nie każdy region
może poszczycić się
charakterystyczną dla siebie rośliną.
Cieszyn ma taki kwiat i to w dodatku
nazwany od nazwy miasta - jest nim
cieszynianka wiosenna. Dla ochrony
cieszynianki wiosennej zostały
utworzone cieszyńskie rezerwaty
przyrody „Lasek Miejski nad
Puńcówką” i „Lasek Miejski nad
Olzą”. Poza tym w Cieszynie
cieszyniankę spotkać można w
rezerwacie „Kopce”. Cieszyniankę
wiosenną na stanowiskach
naturalnych można spotkać wyłącznie
w Europie, w dwóch odległych i
izolowanych od siebie regionach. Na
południu cieszynianka rośnie na
obszarze wschodniego krańca Alp,  w
Austrii, na terenie Słowenii, Chorwacji
i Bośni.

Nazwę „cieszynianka”, która była
powszechnie używana przez
mieszkańców Cieszyna,
zaproponował jako oficjalną nazwę
botaniczną w 1924 r. Kazimierz Simm,
profesor cieszyńskiej Wyższej Szkoły
Rolniczej. „Ojciec chrzestny”
cieszynianki chciał w ten sposób
podkreślić, że właśnie w okolicach
Cieszyna roślina ta występuje w
Polsce najliczniej. Jest to roślina
mocno „zakorzeniona” w kulturze
regionu cieszyńskiego i w
świadomości jej mieszkańców. Kwiat
(a właściwie kwiatostan) cieszynianki
wiosennej – jego rysunek lub zdjęcie
– jest często wykorzystywanym
symbolem, pojawiającym się w wielu
publikacjach o Śląsku Cieszyńskim,
znakiem identyfikacyjnym dla różnych
stowarzyszeń, wydawnictw i inicjatyw.
Dodatkowo kwiat Cieszynianka stał
się motywem charakterystycznym w
wyrobach jubilerskich pochodzących
z naszego regionu,  w postaci m.in.
pierścionków czy wisiorków.

Kwiat -Cieszynianka Kwiat-Cieszynianka

Cieszynianka-jubiler

Ciekawostki przyrodnicze - Cieszynianka wiosenna.
Przygotowała: Katarzyna Szołtys

Int. Int.

Int.
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Bullet For My Valentine - Nowy album "Venom" 2015

 Od ostatnio wydanej płyty ("Temper Temper")
upłynęło trochę czasu, krążek ten został wydany
w 2013 roku. W lutym 2014 gościliśmy chłopaków
w Warszawie w klubie Stodoła w ramach tourne
płyty.
Na początku tego roku w zespole zaszły zmiany.
Basista i wokalista wspierający Jason "Jay"
James opuścił zespół. To wielka strata, ponieważ
po operacji w 2008 roku wycinania nowotworu
tarczycy głównego wokalisty Matthewa Tuck'a,
Jay wziął na siebie krzyczące partie wokalu. Parę
tygodni temu dowiedzieliśmy się kto zastąpi
Jasona. Jego następną jest Jamie Mathias. Jak
na razie nie mieliśmy okazji usłyszeć go wraz z
zespołem. 17 maja br. na brytyjskiej stacji BBC
Radio ONE mogliśmy usłyszeć pierwszy singiel
promujący piąty album "Venom" walijskiej grupy
Bullet For My Valentine zatytułowany "No Way
Out". W lutym 2014 mieliśmy okazję usłyszeć
singiel "Raising Hell" który NIE MIAŁ znaleźć się
na żadnej płycie, jak się okazuje możemy nabyć
ten utwór na dysku "Venom Deluxe". Po wydaniu
"No Way Out" ruszył pre-order piątego albumu.

Venom Deluxe

Ultra Deluxe Pack

Bullet For My Valentine to walijska grupa grająca
Metalcore utworzona w 2003 roku (poprzednia
nazwa zespołu to Jeff Killed John)
Pierwszy pełny krążek zespołu nosi nazwę "The
Poison" wydany w 2005 roku od razu przyniósł
zespołowi ogromną popularność. Liczba
sprzedanych kopii na całym świecie to ok. 1 500
000. W UK płyta otrzymała złoto. Tego samego
roku zrobiono DVD "The Poison Live At Brixstone"
jest to nagrany cały koncert . Kolejna płyta to
"Scream, Aim, Fire" wydana w 2008 roku.
Podczas wstępnych nagrań tej płyty
zdiagnozowano u Matthewa (głownego wokalisty
zespołu) nowotwór tarczycy, przez co późniejsze
utwory są nie co słabsze wokalnie. Płyta okryła
się aż dwa razy złotem przyznanym przez UK i
Australię. Następna płyta to "Fever" (2010) na tej
płycie słychać wyraźną zmianę wokalną
spowodowaną przez operacje. O wiele mniej
krzyku ze strony głównego wokalisty. Ostatnio
wydany album to "Temper Temper" który mimo
poprawy wokalu i tak wypada najgorzej na tle
wcześniejszych krążków.

Obecny skład zespołu:
Matthew Tuck –Wokal prowadzący, gitara
Michael "Padge" Paget – Gitara
Michael "Moose" Thomas – Perkusja
Jamie Mathias – Gitara basowa, Wokal
wspierający

Byli członkowie: 
Nick Crandle – Gitara basowa
Jason James – Gitara basowa, Wokal
wspierający

Oficjalna strona zespołu:
http://venom.bulletformyvalentine.com/

Polski fanpage zespołu: 
https://www.facebook.com/BulletArmyPoland

Przygotował: Sebastian Sikora

Okładka albumu

Pre-Order Venom

http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Tuck
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Paget
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Thomas_%28musician%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_James_%28musician%29
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Projekt: "Cieszyn: Usprawnianie
przez pluskanie".

Int.

Któż z nas nie lubi się pluskać? Kąpiele w wodzie
sprawiają dużo radości zwłaszcza jeśli połączone są z
mnóstwem bąbelków i przyjemnym masażem. Lubimy
wszyscy, ale niektórzy z nas nie tylko to lubią, ale i bardzo
tego potrzebują, gdyż jest to dla nich najefektywniejsza
forma terapii.
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo -
Rewalidacyjnych w Cieszynie ma szansę otrzymać od
Fundacji AVIVA 50.000 zł na salę do hydroterapii. W tym
celu powstał projekt: "Cieszyn: Usprawnianie przez
pluskanie". Potrzebne są Wasze internetowe głosy! Można
je oddawać codziennie do 14 czerwca. Z jednego e-maila
można oddać jeden głos. Po oddaniu głosu trzeba go
potwierdzić poprzez linka wysłanego na podany adres e-
mail. Im więcej głosów tym lepiej!
A więc:
1. Wejdź na stronę www.todlamnieważne.pl.
2. W okienku "Znajdź inicjatywę" wpisz "Usprawnianie
przez pluskanie".
3. Kliknij "Głosuj".
4. Wejdź na podanego przez siebie maila i potwierdź
oddanie głosu.
„Cieszyn: Usprawnianie przez pluskanie” ma być
inicjatywą udostępnianą całkowicie bezpłatnie. Korzystać
z niej będą zarówno dzieci z oddziałów Wczesnego
Wspomagania, jak i dzieci z oddziałów szkoły
podstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
przy ZP S-W-R w Cieszynie.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w Cieszynie to miejsce

szczególne i wyjątkowe, w którym wszystkie
działania ukierunkowane są na to, aby świat
naszych podopiecznych uczynić lepszym,

bardziej przyjaznym i kolorowym.

Prosimy ogłosy!
To dla nas bardzo ważne!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru e-Czytadełka,
 który zostanie opublikowany już w czerwcu!

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Redakcja e-Czytadełka

Int.


