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DZIEŃ PATRONA

Jeśli chcesz
wiedzieć czy lepiej
zapoznać się z
siostrą Ziemi, czy
poznać efekt
Tetrisa sprawdź.  
str. 4  

Mamy piękną salę
gimnastyczną. Tak
naprawdę dwie.
Wyremontowano ją
w 2016 roku.

Jest też klasa
sportowa. 

Czy naprawdę zrobiono jej zdjęcie ?

Niedawno naukowcom udało się lepiej
przyjrzeć centrum naszej galaktyki i
dokonali rzeczy wcześniej niemożliwej.

we Władysławowie

Super trener.
Zdobył z drużyną
mistrzostwo świata
w Meksyku w 1974
r. i złoty medal
olimpijski - Montreal
1976.
W mistrzostwach
Europy w  1975
Polacy wywalczyli
srebrny medal.
W 2010 został
przyjęty do
amerykańskiej
galerii siatkarskich
sław. 

HUBERT
WAGNER

nasz patron

Uczniowie szkoły podstawowej oraz
gimnazjum chętnie uczestniczą w
zajęciach piłki siatkowej i nożnej,
koszykówki, badmintona oraz tenisa
stołowego. O sukcesach sportowych
piszemy w każdym numerze naszej
gazetki. (str. 5)

CHWILA WSPOMNIEŃ
Nadanie imienia Huberta Wagnera
Miejskiemu Zespołowi Szkół nr 2 w
Będzinie odbyło się w 2006 r.
Rok wcześniej miało miejsce otwarcie
nowoczesnego kompleksu sportowego.
Od 2007 r. tradycyjnie w kwietniu
obchodzimy DZIEŃ PATRONA.
O tegorocznym - str. 2 i 8

DZISIAJ

EGZAMIN
GIMNAZJALNY
Stres minął. Zostały
wspomnienia.
Refleksje
trzecioklasistów
str.10

Outlast jest
zdecydowanie
mocnym
straszakiem, przy
którym można się
dobrze bawić.
str.3 

Przed egzaminem 

twarze wyrażały
różne emocje.

Aleja Gwiazd
Sportu

https://pl.wikipedia.org/wiki/1974
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DZIEŃ PATRONA

ROZTAŃCZONY DZIEŃ
PATRONA

Podziwialiśmy pokazy trzech par
tanecznych, które ujęły nas swoimi
umiejętnościami artystycznymi. Rozdano
dyplomy uczniom, którzy okazali się
najlepsi w rywalizacji w konkursach
matematycznych z okazji Święta Liczby
Pi.
Gościliśmy siatkarzy z MKS Będzin,
którzy zaprosili nas do wspólnego
treningu. Uczniowie wzięli udział w
turniejach sportowych a także rozegrali
mecz siatkówki.
Prawdziwym hitem były warsztaty taneczne, które
zorganizowali Zuzia i Jacek z IIIc. Zachęcili do zabawy
wielu uczniów, nawet tych najbardziej opornych. 

Nagrody otrzymali autorzy najlepszych
prac plastycznych wyłonionych w
konkursach na: logo szkoły, exlibris,
jubileuszową zakładkę do książki oraz
plakat o tematyce sportowej.
Gratulujemy zwycięzcom, bo konkurencja była
naprawdę duża. 

DZIEŃ PATRONA był super. Wszyscy
świetnie się bawili, gdyż każdy znalazł
coś dla siebie.
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W SIECI

Niestety, jak w każdej grze, tak i
tutaj mamy pewne wady. Jedną z
największych, a zarazem
dyskwalifikującą dla wielu
komputerowców jest sterowanie,
gra bowiem nie obsługuje myszki.
Kolejne, mniejsze wady to brak
polskiego dubbingu, ubogie opcje
graficzne oraz strasznie długie
ekrany ładowania.
Grę osobiście polecam, jest dla
specyficznego odbiorcy,
aczkolwiek uważam, że każdy fan
humoru gier LEGO będzie
zadowolony.

Jakub Jakubski

gry-online.pl

LEGO City: Tajny Agent
czyli GTA dla całej rodziny

Niedawno premierę miała kolejna
gra z serii "LEGO". Mimo iż jest to
gra przeznaczona dla dzieci, dość
dużo graczy czekało na jej
premierę. W każdej odsłonie
występuje dość duże poczucie
humoru, w tej produkcji również go
nie zabrakło. Przezabawne dialogi,
ciekawe misje i dobry system
destrukcji to największe zalet tej
gry. Do tego możemy dodać masę
interakcji, nawiązań do innych gier i
system rozwoju postaci. Możemy
także w nią grać na podzielonym
ekranie, co zmusza do współpracy
i wspólnej zabawy. 

OUTLAST 2

Ohydna, obrzydliwa, odrażająca... Mógłbym wymieniać podobne słowa,
które idealnie oddają klimat Outlast 2. Jeszcze w żadnej grze nie
spotkało mnie to, co zafundowano mi w najnowszym horrorze Red
Barrels. W grze jesteśmy jako Blake Langermanna - dziennikarz i
operator kamery, który wraz ze swoją żoną, Lynn, wyrusza w
opuszczone rejony stanu Arizona. Para chce odkryć, co stoi za
tajemniczą śmiercią niezidentyfikowanej, ciężarnej kobiety, znalezionej
przy drodze. Morderstwo? Samobójstwo? Brzmi przerażająco, ale
pierwsze pół godziny mimo wszystko nie działa na korzyść Outlast
2. Wyglądało to tak, jakby autorzy posadzili gracza w fotelu, dali do rąk
kontroler i powiedzieli: "Słuchaj uważnie, to jest straszna gra, którą
stworzyliśmy - graj i się bój". Outlast 2 ma lepsze i gorsze
fragmenty. Najlepsze, podczas których przemierzamy powoli mroczne,
tajemnicze miejsca, które w połączeniu z grą światłem i muzyką, stale
przyprawiają o dreszcze i wywołują niepokój.
No i do tego przychodzą mrożące
krew w żyłach wizje.
Outlast jest zdecydowanie mocnym
straszakiem, przy którym można
się dobrze bawić. 

Oskar "Jezus" Szczepka

HS-Podróż do wnętrza Un'Goro

Nowy dodatek, nowe karty, nowe
możliwości. Pakiet o tematyce
krateru Un'Goro czyli pierwotnej
dżungli już wyszedł i zasila kolekcję
graczy. Jeśli ktoś czekał na
rewolucję mety to właśnie ją ma.

Michał Nosal
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W ŚWIECIE NAUKI
Zbliżenie na siostrę Ziemi

Wenus - nazywana siostrą Ziemi, ale także gwiazdą
poranną, wieczorną lub jutrzenką. Te dwie pierwsze
powstały, gdyż widać ją 3 godziny przed wschodem
słońca lub po jego zachodzie. Ale to nie wszystko co
ciekawe i z nią związane. Wenus okrąża Słońce w
ciągu 225 ziemskich dni, a obrót wokół własnej osi
zajmuje jej 243 dni, co oznacza, że rok na niej jest
krótszy niż jeden dzień.

"Zdjęcie" czarnej dziury?

Jak wiemy, z czarnej dziury nie jest w stanie uciec
nawet światło. Więc jak to możliwe ? Dzięki metodzie
interferomeri i pracy kilku teleskopów na ziemi.
Program Event Horizon Telescope właśnie skupił się
na centrum drogi mlecznej czyli na sagitariusie A. Pod
koniec roku można spodziewać się gotowego "zdjęcia"
tego obiektu.                         Michał Nosal

Ozon bez tajemnic
Ozon - cząsteczka tlenu występująca w ozonosferze
broniąca wszystkich na Ziemi przed zabójczym
promieniowaniem UV. Ludzie emitując freony
przyczyniają się do powstania tzw. dziury ozonowej.
Mylne określenie, gdyż zjawisko to spadek stężenia
ozonu, a nie jego brak. Drugą mylną sprawą jest to, że
nie występuje nad miastami i źródłami
zanieczyszczeń, ale najbardziej na biegunach Ziemi.
Powoduje to mniejsza ilość docierającego światła,
które powoduje syntezę tlenu w ozon.

 Efekt Tetrisa
To jakiś nowy tryb? A może kolejna część tej jakże
wciągającej gierki? Nic bardziej mylnego. Jest to efekt
odkryty przez Roberta Stickgolda polegający
na odtwarzaniu przez nasz mózg rzeczy, które
"mocno angażowały nasz mózg". Odkryto go dzięki
badaniom, w których przed snem podawano sesje
Tetrisa, a gdy podczas spania wkroczyli w fazę
marzeń sennych to budzono ich i pytano, co się śniło.
Najczęściej był to obraz spadających bloczków. A
wszystko dzięki tej prostej gierce.
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SPORT I ZDROWIE
PRZEGRANA W WIELKIM
STYLU

Dnia 11 kwietnia odbyły się w naszej szkole zawody
koszykówki dziewcząt na szczeblu rejonowym. W
zawodach brały udział cztery szkoły: dwa gimnazja
sportowe z Dąbrowy Górniczej, Gimnazjum z Psar i
Gimnazjum nr 2 (czyli my). 
Walkę o przejście do rozgrywek ćwierćfinałowych
województwa musiałyśmy stoczyć z bardzo ciężkimi
przeciwniczkami, jakimi były dziewczyny z Dąbrowy
Górniczej, z którymi stajemy co roku w rozgrywkach
rejonowych. Gra była bardzo zacięta i wyrównana
zarówno ze strony przeciwnej drużyny jak i naszej. Po
dobrze rozegranych meczach odbyło się rozdanie
nagród. Zdobyłyśmy 3 miejsce, niestety nie
przechodząc do rejonów, ale po tak dobrej grze nie
byłyśmy zawiedzione. Gratulujemy wszystkim
zespołom. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się za
rok!;)

Natalia Rozlach

zawody

k

JAK ZDROWO SIĘ
ODŻYWIAĆ?

To pytanie chyba męczy każdego.
Zdrowe odżywianie to dostarczanie
organizmowi w odpowiednich
ilościach składników odżywczych
(min. białek, tłuszczy,
węglowodanów). Aby zacząć
zdrowo się odżywiać, należy
przypomnieć sobie piramidę
zdrowego żywienia, a więc
zacznijmy od najniższego
szczebla:
1. Płyny.
2. Warzywa i owoce.
3. Produkty zbożowe.
4. Mleko i jego przetwory, ryby, jaja,
mięso.
5. Oleje, tłuszcze i orzechy.

Następnie kierujcie się tymi
paroma, skutecznymi zasadami:
-Jedz mało, ale często, 4 do 5
posiłków dziennie.
-Jedz powoli.
-Bez śniadania ani rusz.
-Kolacja ma być najmniej obfitym
posiłkiem. 

 -Dużo pij – minimum 1,5 litra wody
niegazowanej dziennie, ale też
herbaty.
-Jedz dużo owoców.
-Warzywa to samo zdrowie – zjadaj
je na surowo lub gotuj na parze.
-Mleko też jest potrzebne – pij
regularnie mleko zawierające 2-
3,2% tłuszczu, jedz sery półtłuste,
kefiry, maślanki oraz jogurty
naturalne.
-Chude ryby to cenne źródło białka
o wysokiej wartości odżywczej.
-Spożywaj ciemne pieczywo.
-Nie smaż potraw w głębokim
tłuszczu.
-Nie jedz słodyczy – zamiast nich
spożywaj owoce lub bakalie.
-Im mniej soli, tym lepiej.

Natalia Rozlach

Natalia Rozlach

Natalia Rozlach
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MELPOMENA DLA INTELIGENTNYCH
W kwietniu byliśmy w Teatrze Nowym w Zabrzu na
spektaklu "Garnitur prezydenta".
Zaczęło się od ubrudzenia garnituru prezydenta
przez... ptaszka, który pozostawił biały ślad, chyba
domyślacie się jaki. Tak naprawdę sztuka trudna,
wymagająca myślenia, pełna symboli i
metafor.                                                    

Ania Gołąb  

Z ŻYCIA SZKOŁY

GRAND PRIX SZKOLNEGO TEATRZYKU „BAJKA”

Spektakl „Czerwony Kapturek” oczarował
wszystkich i dostarczył wielu
wspaniałych emocji oraz
niezapomnianych wrażeń.

Szkolny Teatrzyk „Bajka”, pokonując 230
wykonawców z 17 zespołów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych, licealnych i ośrodków pracy twórczej,
zdobył nagrodę główną Grad Prix Przeglądu
Teatralnego XVII Festiwalu Kultury Dzieci I Młodzieży
„Jawor” w Jaworznie oraz zajął I miejsce w kategorii
uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Zaprezentowana przez małych aktorów baśń o
Czerwonym Kapturku zachwyciła jury
niekonwencjonalnym scenariuszem, a kolorowa
dekoracja i wpadające w ucho piosenki przeniosły
wszystkich w baśniowy świat. Dzieci wykazały się
znakomitą grą aktorską i kreatywnością.

sam
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LIFEHACKI

yourlife

Kosmetologia i kosmetyka

angielskiego

PLANER – aby ułatwić sobie życie i naukę
zainwestuj w planer czy organizer, dzięki czemu
wszystkie ważne informacje i terminy
sprawdzianów będziesz miał w jednym miejscu 

NAUKA – aby skuteczniej się uczyć, powtarzaj
sobie na głos to co masz zapamiętać i w ten
sposób przyjdzie ci to łatwiej i więcej zapamiętasz

KOLORY – najważniejsze rzeczy w notatkach w
zeszycie zaznaczaj kolorowym pisakiem bądź
kredką, wtedy łatwiej to zapamiętasz

Ola Łyczek

·  ZDROWE WŁOSY
1. OLEJ - nakładamy go na włosy (najlepiej

rozcieńczony z wodą), potem specjalny czepek i
zawijamy w ręcznik.Czekamy godzinę i myjemy.

1. Jogurt – można wymieszać go z odżywką i
pozostawić na około 20 minut. Spłukać letnią
wodą. Jogurt wygładza i nawilża włosy.

2. Sok z cytryny – najlepiej sprawdza się do
pielęgnacji blond włosów, ponieważ działa jako
naturalny rozjaśniacz. Nadaje włosom połysk i
miękkość.

3. Maska z drożdży, jajka i jogurtu – produkty
dajemy na oko i mieszamy. Nakładamy maskę na
włosy, zakładamy czepek i ręcznik. Po  godzinie
myjemy włosy. Jajko odżywia włosy, a drożdże
wspomagają ich porost.

Magda Bosak

CZY WIESZ, ŻE...
1.  Kinder niespodzianka jest nielegalna w USA.
2.  W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie
pięć milionów razy.
3.  Szminki do ust mogą zawierać rybie łuski.
4.  Żeby wejść na wieżę Eiffel trzeba pokonać 1710
stopni.
5.  Chińczycy używają ponad 80 miliardów pałeczek w
ciągu roku.
6.  Kobiety mrugają oczami prawie dwa razy więcej niż
mężczyźni.
7.  W Islandii niezgodne z prawem jest posiadanie psa
domowego.

Karolina Flak 

desing

Portal Polska

szkoła
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NIE TYLKO NASZ PATRON
To my, Dominika i Karolina, uczennice ostatniego roku gimnazjum.

Pani polonistka, życzliwa aczkolwiek silna i stanowcza kobieta, rzuciła
nam wyzwanie: 30-lecie szkoły - zdobyć opinie osób uczęszczających do
placówek patrona Huberta Wagnera w całej Polsce. Poczułyśmy, że na
naszych barkach spoczywa ważne zadanie.
Wszystko wydawało się proste jak metr sznurka, ale było to tylko
złudzenie. Znalezienie uczniów z poszczególnych szkół zajęło nam kilka
godzin, a czekanie na odpowiedź z ich strony było monotonne niczym
czytanie "Krzyżaków". Po drodze czekała nas ignorancja, drwiny oraz
wzięte z kosmosu opinie na temat ich szkół. Ma to też swoje dobre strony,
bo mogłyśmy dać upust zgromadzonej złości  podczas tych konwersacji.
Dzięki Bogu znalazły się takie dobre duszyczki, które serdecznie
dostarczyły nam kilka informacji.

Na pierwszy ogień poszło Gimnazjum nr 13 im.
Huberta Wagnera w Katowicach. 
Basia:
,,W Gimnazjum atmosfera jest bardzo fajna. Cała
szkoła, uczniowie i nauczyciele są naprawdę fajni. Jest
wiele imprez, w których wszystkie klasy chętnie biorą
udział, jak i rywalizacje. Mamy tablice normalne i
interaktywne, librusa e-dziennik, projektory i w każdej
sali komputer dla nauczyciela.”

Następne dało odzew Gimnazjum nr 73 im. Huberta
Wagnera w Warszawie. 
Kuba:
,,Więc tak: atmosfera jest bardzo fajna i wesoła,
nauczyciele są bardzo wyrozumiali dla uczniów i
można do nich przyjść z każdym problemem.
Uczniowie też bardzo mili. Mamy e-dziennik librus,
tablice elektroniczne i rzutniki w każdej sali.”

Odpisał nam również Zespół Szkół nr 26 im. Huberta
Wagnera w Bydgoszczy. 
Julka:
,,To znaczy tak... Relacje między nauczycielami są jak
najbardziej pozytywne, chociaż wiadomo, są tacy
nauczyciele, którzy nie lubią pewnych nauczycieli i
odwrotnie. Szkoła bierze udział w wielu projektach, np.
SOS, nowe horyzonty edukacji filmowej. A co do mnie
to nie narzekam, wręcz przeciwnie.”

Po wielu negocjacjach przypieczętowanych krwią i
potem odezwał się też uczeń z Gimnazjum nr 17 im.
Huberta Wagnera w Częstochowie . 
Janek:
,,Atmosfera jest bardzo przyjemna, nauczyciele też,
niektórzy wymagający, ale z każdym da się dogadać.
Pomoce to tablice interaktywne w każdej sali, rzutniki
oraz dziennik elektroniczny librus.”

My, uczennice Miejskiego
Zespołu Szkół nr 2 im. Huberta
Wagnera w Będzinie również
uważamy, że atmosfera jest
bezcenna i  wielki żal będzie się z
nią rozstawać.

Dominika i Karolina
nasza szkoła

DZIEŃ PATRONA
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PO ŚWIĘTACH
WIELKANOC ZA NAMI

Jeszcze wspominamy pisanki,
rodzinne spotkania, czas na
zaległości w sieci i nie tylko, bo
oprócz uczniów klas III gimnazjum 
11 dni nie chodziliśmy do szkoły.
Słodkie lenistwo minęło, niestety. A
czy wiecie, jak obchodzą
Wielkanoc w innych krajach?

Maja Biskupska  

SZWECJA
Prezentów na Wielkanoc raczej się nie robi, ale
dzieci spodziewają się jaja pełnego słodyczy.
W Wielki Czwartek dziewczynki przebierają się za
czarownice. Tradycja ta jest bardzo stara i sięga
jeszcze czasów, kiedy w Szwecji panowała
straszna bieda, a dla dzieci te zabawne stroje
i odwiedzanie sąsiadów były sposobem na
zdobycie rarytasów. Przetrwała do dziś. 

NIEMCY
W Wielki Czwartek tradycją jest zjedzenie “czegoś zielnego”,
na przykład sałaty, szczypiorku lub szpinaku. Mokry śmigus dyngusa
nie jest w Niemczech znany. Natomiast wielkanocne 
dekoracje są w Niemczech bardzo ważne. Dekoruje się balkony,
a nawet drzewa i krzaki w ogrodzie. Na niemieckich świątecznych
stołach nie brakuje tradycyjnych potraw. Są wśród nich jajka
podawane na różne sposoby – z sosami lub faszerowane kawiorem.
Kolejną wielkanocną potrawą a także dekoracją jest ser biały, który
formuje się na kształt jajek.

MEKSYK
Tamtejsze wielkanocne obyczaje potrafią zadziwić niejednego
turystę, bowiem świąteczne obchody trwają aż 14 dni. Pierwszy
tydzień Wielkanocy w Meksyku określany jest mianem Świętego
Tygodnia (Semana Santa), drugi zaś Tygodniem Paschalnym
(Semana Pascua). W Wielką Sobotę oprócz święcenia pokarmów ma
miejsce palenie figurek Judasza. Najbardziej hucznie obchodzona
jest Niedziela Wielkanocna – tu Meksykanie świętują, jak mało który
naród. Zabawy, tańce, pokaz fajerwerków trwają do białego rana.

WIELKA BRYTANIA
Wielkanoc rozpoczyna się w piątek, a kończy w poniedziałek.  Jednak
w przeciwieństwie do polskiej tradycji tutaj w poniedziałek wszystkie
sklepy są otwarte. Co więcej, trwają wyprzedaże. Brytyjskie tradycje
wielkanocne to głównie zabawy dla dzieci. Egg hunt –  czyli
polowanie na jajka. W niedzielę rano dzieci wyruszają w
poszukiwania ukrytych przez rodziców w zakamarkach ogrodu
czekoladowych jajek. Rolling eggs –to po prostu toczenie jaj. Zabawa
polega na turlaniu lub kulaniu surowych jajek ze szczytu małej górki.
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PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PRZED EGZAMINEM ZARAZ SIĘ ZACZNIE...

EGZAMIN ZA NAMI. POZOSTAŁY WSPOMNIENIA I OCZEKIWANIE. 
NA SZCZĘŚCIE DO CZERWCA.

Jak go wspominają trzecioklasiści? Kilka refleksji, złotych myśli spisanych dosłownie. 
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