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W tym numerze
zapraszamy do zapoznania
się z nowym cyklem
artykułów "Do It Yourself".
Co miesiąc będziemy
przedstawiać propozycje
ozdób, które każdy z Was
będzie mógł wykonać w
domu. Dzięki temu, dodacie
swojemu pokojowi
niepowtarzalnego klimatu i
rozwiniecie swoje
umiejętności manualne.
W tym miesiącu tematem
przewodnim jest
HALLOWEEN.  str. 9

Moja recenzja gry
Bloodborne - Kamil
Kazimierczak. 
Przywdziewajcie
cylindry i płaszcze,
ostrzcie ząbki na
rozgrywkę.
Bloodborne to
kolejna fantastyczna
produkcja studia
From Software, które
po sukcesach
Demon’s i Dark Souls
zachowało zimną
krew i stworzyło
wspaniałą grę.
emon’s Souls
zapoczątkowało
legendę From
Software,
japońskiego weterana
branży-całe lata mało
znanego na
Zachodzie. 
Wydane następnie
Dark Souls
potwierdziło, że
sukces tamtej gry nie
był dziełem
przypadku, a
konsekwentnie
zrealizowanej wizji.
więcej str. 11

.

Uważaj na podróbki!
Na aukcji w internecie widzimy zdjęcie, a na nim
smartfon do złudzenia przypominający popularny
iPhone. Wszystko niby w porządku, ale w oczy
bije niska cena aparatu. Wyjątkowa okazja?  str.
4, 5

Poza tym w numerze:

Przepisy na
wegetariańskie leczo oraz
pyszny wegański tort z
ciasteczkami oreo str. 3

Kącik kulinarny Ani str.
11

Trendy w modzie str. 12

Kalendarz Świąt
Nietypowych - Światowy
Dzień bez Samochodu
str. 13

Najważniejsze sukcesy
sportowe Naszego
Gimnazjum w roku
szkolnym 2014/2015 str.
14

Kącik artystyczny str. 15

Nauczycielu!

Z okazji Dnia
Edukacji

Narodowej
życzymy wiele

radości,
cierpliwości,

serca do pracy i
satysfakcji z jej

efektów.
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Większość osób na pewno słyszała kiedyś o
wegetarianizmie czy weganizmie. Chcę omówić
te dwa pojęcia, ponieważ jest to temat
niewątpliwie warty poruszenia. Zacznę od tego
czym właściwie są te dwie rzeczy oraz czym się
różnią. Wegetarianizm to całkowite
zrezygnowanie z jedzenia mięsa (w tym ryb) oraz
produktów przygotowanych na bazie mięsnej,
natomiast weganizm to rezygnacja ze wszystkich
produktów odzwierzęcych, w tym mięsa, ryb, jaj,
nabiału czy miodu. Z samej definicji można więc
wywnioskować jaka jest różnica pomiędzy tymi
dwoma pojęciami. Bycie wegetarianinem lub
weganinem dla większości osób oznacza po
prostu zmianę diety, jednak część ludzi rezygnuje
także z produktów testowanych na zwierzętach
czy ubrań powstałych z odzwierzęcych
surowców (np. skóra, futro, wełna). Przeciętny
człowiek zapytałby po co właściwie z tego
rezygnować lub co przekonuje ludzi do podjęcia
decyzji o zmianie stylu życia. Otóż powodów jest
kilka, a każdy z osobna ma swój własny. 

Po pierwsze tego typu dieta jest bardzo zdrowa
dla człowieka w każdym wieku, dla dziecka
również. Odpowiednio ułożona dostarcza
wszystkich potrzebnych składników odżywczych,
wpływa pozytywnie na stan naszego zdrowia,
energię i samopoczucie, co zostało oficjalnie
potwierdzone przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Dietetyczne.  Po drugie ze
względów etycznych. Zazwyczaj nie zdajemy
sobie sprawy z tego, jak wiele zwierząt jest
zabijanych każdego roku.  Świnie, krowy, kury są
najczęściej brutalnie mordowanymi zwierzętami.
W rzeźniach czy na fermach zanim zwierzę
zostanie pozbawione życia przechodzi długi i
nieraz powolny proces męczenia się. Krowy, aby
dawać mleko muszą mieć młode, a więc są
sztucznie zapładniane, a kiedy przestają już
wytwarzać wystarczającą ilość mleka są
odsyłane do rzeźni, gdzie wcześniej trafiają  ich
''dzieci'' . Przetrzymywane są w warunkach
dalekich od naturalnych, najczęściej w małych
pomieszczeniach. 

Kury natomiast muszą znosić o wiele więcej jajek
niż  naturalnie. W hodowli klatkowej (z tej właśnie
pochodzą prawie wszystkie jajka na polskim
rynku) kury są stłoczone, nigdy nie wychodzą z
klatek, stoją na drucianej podłodze, która je
kaleczy.  Mają przycinane dzioby bez
znieczulenia. Realia hodowli ściółkowej są bardzo
podobne,  kury mają połamane nogi, ponieważ
wapń w ich organizmach musi budować kolejne
skorupki jaj. Myślę, że o realiach rzeźni pisać nie
muszę, gdyż to co się tam dzieje jest wiadome od
dawna. Czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie
takie życie? Śmiało mogę stwierdzić, że wizja
przeżywania czegoś takiego jest przerażająca.
Zwierzę jest świadomą i czującą istotą, odczuwa
zadawany mu ból tak samo jak człowiek.
Weganie to ludzie, którzy szanują zwierzęta i
starają się zapobiec krzywdzeniu ich. Na tym
etapie zazwyczaj pojawiają się pytania typu ''Co z
tego, że ja nie kupię kurczaka, skoro zrobi to
osoba stojąca za mną w kolejce?''. A no właśnie
dużo z tego. 

Wegetraianizm

Im mniej osób kupuje dany produkt tym mniejsze
jest zapotrzebowanie na niego, a to jasny sygnał
dla producenta, że należy danej rzeczy  stwarzać
mniej, gdyż ludzie nie wykazują tak dużego
zainteresowania jego wyrobami jak
dawniej. Produkowane jest zatem mniej wyrobów
zawierających produkty odzwierzęce, a tym
samym zabijane jest mniej zwierząt rocznie.
Jedna osoba jest w stanie uratować 30 zwierząt
rocznie, a to 30 żyć, czyli dużo. Zmiana swojej
diety jest wbrew pozorom banalnie prosta, a jaka
smaczna! To wcale nie jest ograniczające i nie
wymaga wielkich zdolności kulinarnych czy
wydatków. Produkty wegańskie są łatwo
dostępne, można je kupić w każdym sklepie,
należy jedynie przeczytać skład zamieszczony
na opakowaniu przed dokonaniem zakupu. Czy
wiedzieliście, że przykładowo ciasteczka oreo są
wegańskie? ;) Myślę, że ta kwestia jest warta
przemyślenia, a uświadomienie sobie realiów tego
brutalnego biznesu ruszy sumienie nie jednego
człowieka. Czy warto narażać czujące istoty na
cierpienia tylko dla kilku minut jedzenia, skoro
możemy wybrać coś znacznie zdrowszego,
tańszego i smaczniejszego? 

Wegetarianizm i weganizm 

Autor: Agata Rokieta
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Przedstawiam poniżej przepis na wegański
tort z ciasteczkami oreo :)

Tutaj natomiast znajduje się przepis na
wegetariańskie leczo. 

Potrzebne składniki: 
1 ząbek czosnku, 1 cebula (np. cukrowa), 1/3 papryczki chili, 1 łyżka oliwy i
1 łyżka masła lub 2 łyżki oliwy, 2 papryki (mogą być różne kolory), 1 mała
lub średnia cukinia, 150 g pieczarek, 1 mały bakłażan, 2 pomidory, 250 g
domowego przecieru pomidorowego lub gotowej passaty w butelce, 1/2
łyżeczki papryki w proszku, 1 łyżeczka suszonego oregano, 1/2 łyżeczki
cukru, około 1/2 łyżeczki soli morskiej i świeżo zmielony pieprz.

Wykonanie: 
Czosnek obrać i pokroić w drobną kosteczkę. Cebulę pokroić w kostkę. Na
dużą wysoką patelnię lub do dużego garnka wlać 1 łyżkę oliwy, włożyć
czosnek i podgrzewać przez kilkanaście sekund, dodać cebulę oraz
papryczkę chili w całości. Smażyć przez około 5 minut na umiarkowanym
ogniu co chwilę mieszając aż cebula się zeszkli. Dodać paprykę
oczyszczoną z nasion i pokrojoną w kosteczkę. Zwiększyć ogień (podczas
dodawania kolejnych warzyw ogień musi być dość wysoki), dodać pokrojoną
cukinię i smażyć przez 2 minuty. Dodać łyżkę oliwy, pokrojone na plasterki
pieczarki oraz pokrojonego w kosteczkę bakłażana. Smażyć przez około 10
- 12 minut, od czasu do czasu warzywa przemieszać, w międzyczasie
doprawić solą i pieprzem. omidory sparzyć, obrać ze skórki, wyciąć
szypułki, usunąć pestki. Pokroić w kostkę i razem z sokiem wrzucić do
warzyw. Dodać passatę pomidorową, czerwoną paprykę w proszku oraz
suszone oregano, doprawić cukrem i gotować przez około 5 minut, od czasu
do czasu zamieszać. Gdyby leczo było za gęste rozcieńczamy je gorącą
wodą lub bulionem.

Smacznego :) 

Źródło: http://www.kwestiasmaku.com

Przygotowała: Agata Rokieta

Potrzebne składniki (na tortownicę 22-24cm):
biszkopt - 2 szklanki mąki pszennej, 3/4 szklanki cukru, 1 i 1/2 szklanki
mleka roślinnego, 1/2 szklanki oleju, 2 łyżki kakao, 1 łyżeczka sody, 1
łyżeczka proszku do pieczenia, 2 łyżki octu jabłkowego. 
Krem - 2 opakowania ciastek Oreo (ok. 20 szt.)*, 2 puszki schłodzonego
mleka kokosowego, sok z 1/2 cytryny, 1-2 łyżki cukru pudru, 1 łyżka
dowolnego dżemu (wiśnia, malina, truskawka). 
  
Wykonanie: 
Do kremu z potrzeba około 10 ciastek. Potrzeba ich też do dekoracji tortu,
więc ich liczba jest zależna od tego, na ile kawałków pokroicie tort. Jeśli
będzie ich 12, potrzebujecie 6 dodatkowych ciastek. Lepiej jest mieć więcej,
bo na pewno podjecie i coś tam się też połamie przy krojeniu. Suche
składniki dokładnie mieszamy, dodajemy mokre i dokładnie mieszamy
łyżką. Masę przelewamy do formy wysmarowanej olejem. Pieczemy przez
45 minut w temp. 170 stopni C. Gdy ciasto ostygnie, dzielimy je na pół i
ewentualnie ścinamy wierzch. Stałą część mleka kokosowego ubijamy z
cukrem pudrem i sokiem z cytryny. Odkładamy ok. 1/2 szklanki ubitego
mleka, chowamy do lodówki. Ciasteczka drobno siekamy i mieszamy z
masą. Spód tortu smarujemy dżemem, nakładamy połowę kremu, a
następnie biszkopt. Pozostały krem nakładamy na wierzch ciasta. Z lodówki
wyciągamy ubite mleko, nakładamy je do szprycy lub rękawa cukierniczego
i dekorujemy ciasto. Na każdą "kupkę" kładziemy pół ciastka. Najlepiej kroi
się je nożem z ząbkami. Tort wkładamy do lodówki na minimum 3 godziny.

Smacznego :)

Źródło: http://www.weganka.com

tort oreo leczowww.weganka.com kwestiasmaku
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Uważaj na podróbki!

Oto kilka praktycznych porad w
rozpoznaniu oryginału produktu:
W butach Converse logo umieszczone jest w
poprzek pięty lub na języku. Powinno ono być
wyraźne i dobrze widoczne, a nie rozmazane.
Jest nim hasło„All-Star”. Kolejne logo
powinno znaleźć się w okolicach kostki.
Należy również zajrzeć do wewnętrznej
części buta, gdzie powinien się znajdować
napis Converse. Dokładnie przeliteruj każde
słowo, które znajduje się na butach. Częstym
zabiegiem stosowanym przez fałszerzy jest
zamienianie szyku liter w wyrazach. Zwalnia
ich to z odpowiedzialności związanej z
kopiowaniem produktów. Jeśli w oznaczeniu
nabytego przez nas produktu brakuje
jakiegokolwiek symbolu, bądźmy pewni, że to
podróbka. 

Oryginał conversów

Tangle Teezer

Tangle teezer

Jak rozpoznać oryginalną szczotkę Tangle
Teezer?
Na samym początku powinniśmy zwrócić
uwagę na cenę, wykonane, oraz materiał z
którego wykonane są "ząbki szczotki".
Wersja nazywana kompaktowa  jest
najczęściej podrabiana, dlatego należy
uważnie ją obejrzeć przed
zakupem. Oryginalnej szczotki nie da się
kupić za 10 czy 15 złotych. Podrobione
szczotki są fatalnie wykonane, a materiał z
którego wykonane są "ząbki szczotki" jest
sztywny i nie wraca do pierwotnej pozycji,
przez co znika cała magia i zaleta szczotek
Tangle Teezer.  

internet

Int.

Int.
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cd. Uważaj na podróbki!

Podróbka

Podróbka Podróbka

i-Phone -podróbki

Oryginalny i-Phone?
W sumie Chiński iPhone od oryginału z przodu jak i z tyłu
nie różni się niczym (małe detale na tylnej obudowie -
CZASAMI!), łatwo jest je rozróżnić po dodatkach,
ponieważ wiele ludzi widząc aukcję z opisem typu `Witam,
dostałam w prezencie iPhona Apple,  ale zupełnie nie jest
on mi potrzebny dlatego sprzedam go właściwie za każdą
w miarę rozsądna cenę.` Cena wydaje się w porządku -
gość chce 700zł gdzie 3G można `wyrwać` za 750-900zł.
1. Bateria - Apple iPhone nie mają wymiennych baterii
iPhone'y poprostu są nierozbieralne, a sim wkłada się w
specjalną tacke wysuwaną z góry telefonu, iPhone'y
3G/3GS nie mają możliwości włożenia jakiejkolwiek
KARTY PAMIĘCI!

2. Kabelek USB - iPhone'y mają szeroką wtyczkę, tutaj
widać bardzo wąską (UWAGA istnieją także podróbki z
szeroką wtyczką).
3. Akcesoria Apple są ZAWSZE białe - wykluczając
nieoryginalne które zazwyczaj też są białe.   
4. Do iPhone'a nigdy nie był potrzebny rysik i nigdy nie
jest dodawany z oryginalnym iPhone'm.

Poniżej znajdziecie inne przykłady podróbek... całkiem
naiwnych :-)

Przygotowała: Jagoda Dobija

Int.

Int. Int.

Int.
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Klasa 1 A (rok szkolny 2015/2016)

1. Balcer Aleksandra
2. Dębicka Janina
3. Hernik Joanna
4. Kantor Karolina
5. Staszkiewicz Elżbieta
6. Wojnar Wiktoria
7. Bartek Eryk
8. Franiok Dawid
9. Gaszczyk Paweł

10. Kantor Damian
11. Kosiarski Jakub
12. Kożusznik Nikodem
13. Kulesza Mateusz
14. Łukasiak Adam
15. Marek Jakub
16. Panasiuk Dawid
17. Pawera Tomasz
18. Podkowski Dominik
19. Wilczek Mikołaj
20. Ziółkowski Dawid

Przygotowała: Dorota Duda

Klasa 1a

Wychowawca:
mgr Izabela Hladky-Nowak
Nauczyciel wspomagający:

mgr Marek Skark

Autor
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Klasa 1B ( rok szkolny 2015/2016)

1. Bińczyk Mateusz
2. Boboń Jakub
3. Borus Kacper
4. Donocik Jakub
5. Dragon Wojciech
6. Foldyna Roksana
7. Grabowski Kamil
8. Kołodziej Szymon
9. Kowalski Marcin
10. Krupa Sabina
11. Lipowczan Kamil
12. Łośko Łukasz

13. Macura Borys
14. Maniszewska Agata
15. Michalik Martyna
16. Odelska Kalina
17. Pawera Karolina
18. Pietroszek Adrian
19. Rewig Kamil
20. Ścisło Kinga
21. Sikora Mateusz
22. Skocz Kamil
23. Skoczek Nikodem
24. Słowik Jakub
25. Surzycki Maciej
26. Szebesta Patryk
27. Trela Dawid
28. Wojnar Kamil
29. Zahradnik Jakub

Klasa 1b

Wychowawca:
mgr Jacek Bortliczek

Przygotowała: Dorota Duda

Autor
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Klasa 1c (rok szkolny 2015/2016)

1. Baran Anna
2. Blacha Martyna
3. Chelbek Daniusz
4. Cienciała Łukasz
5. Czaja Nina
6. Dobija Jagoda
7. Dybaś Natalia
8. Firla Tymoteusz
9. Foltyn Izabela
10. Gabzdyl Marta
11. Gaszek Łukasz
12. Jodłowska Ewa

13. Kałuża Adam
14. Kałuża Weronika
15. Lechendro Dominik
16. Lanczyk Wiktoria
17. Niedoba Jagoda
18. Małek Sebesian
19. Najda Wiktoria
20. Ostraszewski Piotr
21. Pietroszek Wiktoria
22. Sikora Agnieszka
23. Sinka Jakub 
24. Sławiczek Klaudiusz
25. Stelmaszczyk Zuzanna
26. Szczugiel Klaudia
27. Szoblik Bartłomiej
28. Śliwka Ptrycja
29. Trybała Marta

Klasa 1c

Wychowawca:
mgr Sonia Gabzdyl

Przygotowała: Dorota Duda

Autor
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DIY: HALOWEEN
Chciałam Wam przedstawić bardzo tanie i

proste do wykonania ozdoby, które z
pewnością dodadzą pomieszczeniu

jesiennego nastroju. 

1. Pierwszą ozdobą są „Plastikowe duszki’’. 
Na pewno każdy z was ma w domu puste,
plastikowe zbiorniki np. po płynie do
spryskiwaczy; najlepiej żeby były białe ale nie
muszą; narysuj na nich różne buźki – tak
żeby przypominały duchy. Jeżeli masz
możliwość włóż do ich wnętrza choinkowe
światełka wtedy efekt naprawdę robi
wrażenie.

DIY Haloween

3. Teraz moim zdaniem najprostsza do
wykonania rzecz – duszki z serwetek.
 
Główkę wypełnijcie watą, zwiążcie kulkę
sznurkiem, wstążką lub siankiem a następnie
dorysuj twarz flamastrem i GOTOWE. Duszki
możesz postawić gdziekolwiek chcesz lub
przypiąć gdzieś szpilkami np. do firanki

Duszki Haloween

DIY Haloween

2. Drugi, całkiem podobny pomysł to słoiki-
lampiony w których można będzie zapalić
świeczkę. 
Potrzebne będą :słoik(i), farby np. plakatowe
+ pędzel, czarny papier, nożyczki, klej oraz 2
zakrętki po napojach do wykonania
frankensteina.
Kształt buziek należy do Was ale możecie też
jakieś wydrukować (rys.2) Wystarczy słoik
pomalować od wewnątrz i od strony
zewnętrznej nakleić buźki. GOTOWE ! 

                              ZACHĘCAM DO TWORZENIA!

POWODZENIA

Nowa redaktorka - Ewa Jodłowska

Internet

Internet

Internet
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Humor "zone" :-))

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!  

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę Pani!  

Na lekcji biologii nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek?
- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko zaczyna
się rok szkolny!

Jasio przyszedł na rozpoczęcie roku szkolnego ubrany na
czarno. Widząc to nauczycielka pyta się Jasia:
- Jasiu, co się stało, że jesteś cały na czarno ?
- Mam żałobę- odpowiada Jasio płaczliwym głosem.
- O boże! Po kim?
- Po wakacjach...

Nauczyciel pyta: Jak nazywał się zakonnik w
średniowieczu zbierający daninę? -Brat PIT.

W Polsce typowy rok szkolny trwa 190 dni -
w 

Chinach chodzi się do szkoły 251 dni w roku.
:-)

Pozytywnego nastawienia w nowym roku szkolnym życzy
Redakcja.

Przygotowała: Natalia Szczurek

- Przeczytałeś Ogniem i Mieczem?
- To trzeba było przeczytać?!
- No, na dzisiaj!
- O kurcze, a ja przepisałem...

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

Jak żegna się informatyk? 
- W imię ojca i syna i ducha świętego. Enter.

Int.

DEKALOG DLA NAUCZYCIELA
1. Nie będziesz przychodził punktualnie na lekcje swoje.

2. Nie będziesz brał na lekcje dziennika naszego.

3. Pamiętaj abyś Dzień Wagarowicza święcił.

4. Nigdy nie stawiaj jedynek i dwójek.

5. Czcij ucznia swego i naukę jego.

6. Nie chodź po klasie w czasie kartkówek i klasówek.

7. Nie zajmuj uczniom czasu wolnego.

8. Nie mów słowa złego rodzicom ucznia swego.

9. Poprawiaj zaległe klasówki w czasie klasówek.

10. Nie budź ucznia swego ze snu zasłużonego. ;-)

Int.
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cd. Recenzja gry
komputerowej

"Bloodborne" - Kamil
Kazimierczak.

Bloodborne

Przy Dark Souls II trochę się
stresowaliśmy – czy From zdoła
pociągnąć temat i produkcja nie
okaże się wtórna. Bloodborne to
natomiast nieco inny rodzaj
sprawdzianu – powrót do gry
Hidetakiego Miyazakiego, osoby
chyba najbardziej odpowiedzialnej za
całe zamieszanie. 
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że
Bloodborne ma nieco konkretniejszą
otoczkę fabularną niż poprzednie gry
z serii Souls. Wcielamy się w
odzianego w skórzane ciuchy
tropiciela czy inaczej łowcę
potworów, który trafia do miasta
Yharnam, by odkryć przyczyny
trwającej w niej klątwy. 
Mieszkańcy zamienili się w oszalałe
bestie, a po dachach grasują wilkołaki
– taki tutaj mamy klimat. 

Odnośnie klimatu dodałbym jeszcze,
że tym razem From Software
wyraźniej stawia na elementy grozy, o
czym świadczy już niepokojące
wprowadzenie. Lokacje rodem z
horroru trafiały się i we
wcześniejszych grach, ale tu jest ich
znacznie, znacznie więcej. Na mnie to
podziałało – czułem się bardziej
nieswojo niż zwykle i z obawą
wypatrywałem kolejnej maszkary
czającej się w krzakach.
From Software stworzyło spójny i
atrakcyjny świat, łączący gotyk,
wpływy wiktoriańskie oraz
wspomniany horror. 
Muszę jeszcze dodać że Bloodborne
oznacza po polsku „przenoszone
przez krew” ta nazwa wyjaśniać wiele
o grze, bo fabuła skupia się na krwi.

Kącik kulinarny

Internet

Anna Baran
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Trendy w modzie -
jesień 2015.

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4

Ten sezon zapowiada się naprawdę
ciekawie. Chcesz wiedzieć, jakie będą
największe modowe hity jesieni?
Dobrze trafiłaś!
Modnym akcentem w tym sezonie
będzie geometria -powrót do sztuki lat
60 -tych 70-tych. Geometria będzie
trendy ponieważ pięknie kształtuje
sylwetkę i można się nią bawić
poprzez łączenie kolorów i kształtów.
(Rys. 1)

W tym sezonie najbardziej
inspirującym wzorem będzie kratka.
Kratka jest symbolem brytyjskiego
szyku, najlepiej prezentuje się w
duecie z wiązanymi butami na płaskim
obcasie. (Rys. 2)

Bohema hippisowska to następny
trend w jesiennych kreacjach. Nie
będzie to jednak typowa moda dzieci
kwiatów, ale jej nowa wersja,
wzbogacona o wpływy płynące z
eleganckiego Paryża, charakteryzuje
się zwiewnością tkanin i barwną 

wzorzystością. (Rys. 3)

Tej jesieni będą królowały trzy kolory.
Szary i beż przestaną być symbolem
skromności, gdyż w połączeniu ze
szlachetnymi tkaninami dadzą
nieoczekiwane efekty. Ognista
czerwień, symbol elegancji i
kobiecości, będzie widoczna nie tylko
w sukienkach ale też w płaszczach,
marynarkach i dodatkach.
Obowiązujące długości to midi i maxi.
W takiej rozmaitości każdy znajdzie
coś dla siebie, w czym poczuje się
pięknie i wyjątkowo. (Rys. 4)  

Nazywam się Ela i co miesiąc będę
przygotowywała artykuły o modzie.
Zapraszam!

Przygotowała: Elżbieta Staszkiewicz

Jesień 2015

Moda Moda Moda

Moda

Moda
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Kalendarz świąt nietypowych..

Światowy Dzień bez
Samochodu

22 września

Światowy Dzień bez Samochodu –
międzynarodowa kampania
ekologiczna obchodzona jest
corocznie 22 września. Podczas
kampanii centra wielu miast
zamykane są dla ruchu
samochodowego. Idea tego dnia
powstała w 1998 roku we Francji.
Celem kampanii jest kształtowanie
wzorców zachowań
proekologicznych, upowszechnienie
informacji o negatywnych skutkach
używania samochodu, przekonanie
Europejczyków do alternatywnych
środków transportu, promocja
transportu publicznego oraz
pokazanie, że życie w mieście bez
samochodu jest nie tylko możliwe, ale
także o wiele przyjemniejsze.
Kampania przyczynia się również do
zmniejszenia hałasu i
zanieczyszczenia powietrza, przez co
wpływa na polepszenie jakości życia
w mieście. W Polsce Dzień bez
Samochodu obchodzony jest od 2002
roku, pod patronatem Ministerstwa
Środowiska. W tym dniu 
Kierowcy na całym świecie zachęcani
są do korzystania z komunikacji
miejskiej lub rowerów. W wielu
miastach, również na terenie Polski,
kierowcy zwolnieni są z opłat za
bilety, pod warunkiem posiadania
przy sobie dowodu rejestracyjnego
pojazdu.

Przygotował: Kamil Żebrok

Światowy Dzień bez Samochodu -plakat

Światowy Dzień bez Samochodu

Int.

Int.
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Najważniejsze sukcesy sportowe Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym
2014/2015

Chcielibyśmy
przedstawić Naszym
czytelnikom
najważniejsze
osiągnięcia sportowe
Gimnazjum nr 2 w
Cieszynie w roku
szkolnym 2004/2015.
Większość sukcesów
przypadła na listopad i
październik 2014, ale
nie tylko. Oto one:
25 września na
Mistrzostwach
Cieszyna Szkół
Gimnazjalnych w
piłce nożnej
Gimnazjum nr 2 w
starciu z Gimnazjum nr
1 zwyciężyło różnicą
11 punktów. Po
awansie do grupy
powiatu nasza drużyna
zdobyła II miejsce, a
opiekunem piłkarzy był
M. Skark.
Dnia 23 października w
2 Mistrzostwach
Cieszyńskich Szkół
Gimnazjalnych w
tenisie stołowym Gim
2 zajęło I miejsce.
Miesiąc później 25
listopada chłopakom
udało się zdobyć I
miejsce, pokonując
gimnazjum z Dębowca
tylko 1 punktem! Dzięki
wygranej: Patryk
Boczoń, Patryk Rucki i
Mateusz Żebrok wraz
z ich opiekunem mgr.
J. Nowakowskim
awansowali do
zawodów rejonowych.
5 grudnia w Gliwicach
na Mistrzostwach
Śląska w pływaniu
Michał Maniszewski
uzyskał I miejsce w
pływaniu stylem
grzbietowym.

W tym samym dniu
Kacper Stoszek zdobył
dwa złote i dwa
brązowe medale w
pływaniu stylem
dowolnym oraz
grzbietowym.
Ponadto w roku
szkolnym 2014/2015
Jakub Hanzel zdobył
złote medale i I-wsze
miejsca w hokeju na
trawie w Lidze
Młodzików i w
Międzywojewódzkich
oraz
Międzynarodowych
Mistrzostwach
Młodzików.
Minęło kilka miesięcy i
dnia 10 kwietnia 2015
Gimnazjum nr 2
uzyskało awans do
półfinału Wojewódzkiej
Gimnazjady w
koszykówce,
pokonując Gimnazjum
z Pawłowic wynikiem
71:41. Skład drużyny:
Kamil Urgacz, Jonasz
Król, Michał Volkmer,
Kacper Kruk, Jakub
Wisełka, Jakub Hanzel,
Michał Szczepaniak,
Bartosz Orszulik,
Mateusz Czempiel,
Wilhelm Subocz,
Dominik Porębski i
Piotr Parchoniuk.
Życzymy wielu
sukcesów
sportowych 
w bieżącym roku
szkolnym!

Przygotował: Filip
Stępień
 

Kacper Stoszek i Michał Maniszewski

.

Mistrzostwa Śląska w pływaniu

e-Czytadełko
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Szkice Szkice Szkice

Kącik artystyczny

W tym miesiącu Jagoda Dobija z 1c i
Tymoteusz Firla z 1c przedstawiają

swoje szkice.
Zachęcamy Wszystkich do prezentowania prac

na ramach e-Czytadełka.

Jagoda Dobija Jagoda Dobija Jagoda Dobija



Szkice SzkiceTymoteusz Firla Tymoteusz Firla


