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 TEAM REDAKCYJNY

NOWE TWARZE
Zanim zostali włączeni do naszego
hermetycznego zespołu, musieli
przejść test akceptacji. 
Paweł (drugi od lewej) wkupił się
hasłem: Na obozie filmowym
szlifowałem moje perfekcyjne
zdolności i wiedzę
kinematograficzną. A jego
umiejętności w tej dziedzinie znamy
z ubiegłego roku. 
Martyna (ostatnia po prawej)
przyniosła swoją nową lustrzankę i
to wystarczyło. 
Szymon (z palcami wskazującymi
w górze) w czerwcowym numerze
przedstawił się jako żeglarz i ma
jeszcze dużo do powiedzenia.
Karolina (długowłosa blondynka)
powiedziała, że sprawdzi się, gdy
dostanie temat.   

Na następnym spotkaniu przeszli
szybki kurs składania gazetki i ku
naszemu zaskoczeniu nie
zniechęcili się.
A my....
 DOŚWIADCZENI REDAKTORZY
Wzięliśmy ich pod nasze skrzydła i
czekamy na efekty pracy, choć już
niektórzy objawili się w pierwszym
numerze. 

Nasz team ma wiele pomysłów i
marzeń związanych z gazetką.
Jesteśmy optymistami i na pewno
je zrealizujemy.

Redaktorzy:

Wiktoria, Ola, Karolina,
Ania, Kamila, Maja,

Matylda, Ada 

Martyna

sam.
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LIFEHACKI

Jak dobrze zacząć rok szkolny
1. Nastawienie – Jeśli rano obudzisz się z myślą: „Ja nie chcę tam iść.
Boże, znowu szkoła”, to możesz się spodziewać, jaki będzie cały dzień.
Natomiast jeśli zaraz po przebudzeniu pomyślisz: „To będzie mój dzień.
Będzie fajnie!”. Lekcje miną szybko i pozytywnie.
2.Ładne przybory szkolne - To może się wydawać śmieszne, ale gdy
będziesz miał ładne zeszyty i przybory, będzie ci się chciało uczyć i 
chętnie do nich wrócisz.
3.Nauka – Ucz się od początku roku, bo jeśli będziesz miał dobry start w
szkole, to potem pójdzie już z górki.
4.Kalendarz – Załóż kalendarz szkolny, w którym będziesz zapisywał
wszystkie sprawdziany, kartkówki i prace domowe. Dzięki temu o niczym
nie zapomnisz i będziesz dobrze zorganizowany.
5.Sen – Wysypiaj się dobrze i nie siedź po nocach na portalach
społecznościowych. O wiele lepiej będziesz się czuł przez cały dzień, gdy
się wyśpisz.
6.Czas dla siebie – W cyklu szkolnym nie zapominaj o sobie i tym, co daje
ci przyjemność. W przeciwnym razie wpadniesz w monotonię nauki i
odechce ci się wszystkiego. Dlatego warto poświęcić 30 min dziennie na
poczytanie książki lub spacer ze znajomym.

Ola Łyczek

Jak wyglądać na wyższą niż jesteś
1.  Noś spodnie z wysokim stanem – one idealnie podkreślają kobiecą
figurę i kształty, optycznie wydłużają nogi i przede wszystkim są wygodne
i nie spadają – Same plusy!
2.  Na zdjęciach wysuwaj jedną nogę do przodu – wystarczy, że pozując
do zdjęcia lekko wysuniesz jedną nogę do przodu oraz uniesiesz biodro i
od razu będziesz wydawała się wyższa niż jesteś.
3.  Na zdjęciach stawaj też na palcach. Wystarczy, że staniesz lekko na
palcach, a twoje nogi od razu się wydłużą i będziesz optycznie wyższa.
Nie obawiaj się, że będzie to komicznie wyglądało. Sposób testowany i
pozytywnie przeze mnie oceniony :)
4.  Noś sukienki, które odsłaniają kolana. Sukienki za kolana skracają
nogi, przez co wydajemy się jeszcze niższe niż jesteśmy, a takiego efektu
nie chcemy.
5.  Noś buty z obcasem. Nie mówię tu o szpilkach, dzięki którym jesteśmy
o wiele wyższe, tylko o zwykłych butach z lekkim obcasem. To doda nam
te kilka centymetrów więcej, a to zawsze coś!
6.  Upinaj wysoko włosy. Gdy upniecie włosy w koka, wysokiego kucyka
lub fryzurę w stylu Ariany Grande, możecie wydać się o kilka centymetrów
wyższe niż jesteście.

Ola Łyczek

Martyna

Martyna

Sam.

Sam.
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JAY ASHER ,,13 POWODÓW”
Ostatnio miałam przyjemność przeczytać książkę ,,13 powodów”, do
której, muszę się przyznać, wcale mnie nie ciągnęło, a która jak się
okazało, ogromnie mnie zafascynowała. Każdy kolejny rozdział
pochłaniałam z ogromną uwagą i zainteresowaniem, każde zdarzenie
przeżywałam razem z bohaterami. Trzeba również dodać, że książka
bije rekordy popularności na listach ,,New York Times’a”, tak samo
jak najnowszy serial, który powstał na podstawie książki, produkcji
Netflix.

Głównymi bohaterami tej historii są Clay Jensen i Hannah Baker.
Pewnego dnia, gdy Clay wraca ze szkoły, znajduje na progu swojego
domu paczkę bez nadawcy, a w niej 7 kaset. Gdy włącza je, w
słuchawkach słyszy głos Hannah, dziewczyny, która dwa tygodnie
wcześniej popełniła samobójstwo. Tłumaczy ona, że każda ze stron
kaset to inny powód, przez który targnęła się na własne życie i, że
jeśli otrzymał te kasety, to musi być jednym z nich, jednym z
trzynastu powodów. Chłopak jest w szoku, nie rozumie, dlaczego
znalazł się na liście. By poznać prawdę, musi odsłuchać kasety. Clay
podąża śladami dziewczyny, która opowiada po kolei całą historię.
Zaczyna rozumieć, jak wielki wpływ na Hannah miało otoczenie i jak z
pozoru nic nieznaczące kawały czy małe dokuczliwości,
doprowadziły dziewczynę do depresji.

Książka jest naprawdę warta
przeczytania, świetnie oddaje
emocje bohaterów. W
przyszłości z pewnością obejrzę
serial, by jeszcze raz przeżyć tę
piękną przygodę.
A autor? Jest amerykańskim
pisarzem współczesnych powieści
dla nastolatków.

Wiktoria Nanek

Stanisław
Skalski

ULICE W BĘDZINIE ZMIENIŁY NAZWY
Oczywiście nie wszystkie, ale aż 27! Dużo wody upłynie w Przemszy, zanim się ich wszystkich nauczymy. 
Najłatwiej, poznając bohatera. W tym numerze przedstawiamy Stanisława Skalskiego, bo ulica nosząca jego
imię jest najbliżej naszej szkoły.

A wcześniej też był Skalski, tylko Józef.Urodził się w Będzinie. Był działaczem robotniczym i górniczym. Został
aresztowany i zesłany w głąb Rosji, ale uciekł. Po II wojnie światowej związał się z Będzinem. Był dyrektorem
huty Feliks, członkiem Rady Miejskiej i Komitetu Miejskiego PZPR. Zmarł w 1973 r.   

Stanisław Skalski - pilot, as myśliwski II wojny
światowej. Zestrzelił najwięcej samolotów wroga, bo aż
18. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Zmarł w 2004 r. 
O losach Stanisława Skalskiego są dwa filmy, które na
pewno przybliżą postać generała uczniom
mieszkającym przy jego ulicy. Są to: dokumentalny
„Spętany anioł” i „Żyłem, jak chciałem”.

Redakcja

CZYTANIE TO NAJLEPSZY SPOSÓB UCZENIA SIĘ
A. Puszkin

pilot
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Z ŻYCIA SZKOŁY

widownia na scenie

redakcyjny fotografprzed spektaklem

W 7 klasie czują się trochę przypałowo, bo nie ma
gimby i nie potrafią się przyzwyczaić. Z powodu braku
dziewczyn cieszy się tylko jeden z nich, reszta to
przemilczała. Chyba nie są do końca zadowoleni tym
faktem.

Okazało się, że najpopularniejszym numerem buta
wśród sportowców z 7b jest 42 i 43 - mają naprawdę
duże stopy. Chłopaki lekcji wf-u i treningów w tygodniu
mają łącznie 10! 
Gratulujemy kondycji i zaangażowania oraz życzymy
sukcesów w BKS Sarmacja Będzin.

Ola Łyczek

KLASA SPORTOWA - chłopcy, którzy kopią piłkę
Przeprowadziliśmy krótki wywiad z naszymi sportowcami z klasy 7b szkoły podstawowej. Zapytani, dlaczego
wybrali akurat klasę o profilu sportowym, odpowiadali, że mama kazała, trener wywarł na nich presję albo z
zamiłowania do sportu.

GIMNAZJALIŚCI W TEATRZE
Projekt Nie tylko teatr realizujemy trzeci rok i niestety
ostatni, bo jesteśmy w III klasie gimnazjum. 

Zaczęliśmy od września spektaklem Oskar i pani
Róża w Teatrze Nowym w Zabrzu. Tym razem było
kameralnie. Widownia na scenie. Dwóch aktorów.
Symboliczna scenografia. 
Przedstawienie, oparte na książce Erica -Emmanuela
Schmitta, uświadomiło nam, że można zaakceptować
nieuchronność śmierci. 

Ola i Karolina  Martyna

MartynaMartyna

Martyna
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ZAWISZA CZARNY
Jak Szymon stał się Sławkiem vol.2
Byłem gotowy na przygodę życia. Wraz z harcerzami
z 32 Harcerskiej Drużyny Wodnej z Katowic oraz z 6
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Rybnika
wyruszyliśmy w rejs Zawiszą Czarnym. 

Najtrudniejsze było…godanie. Uni nic nie rozumiom po
Polsku ino po ślunsku. Na całe szczynście mój fater je
ślonzokim to trocha pogodołech. Ale jako gorol nie
miołech lekko. 

W ciągu dwóch tygodni dopłynęliśmy do Sasnitz,
Kopenhagi, wybrzeża fiordowego w Norwegii oraz
miasteczka portowego Stavanger.
Poznałem tam tradycję Norwegów. Większość zajęć
wykonywanych w życiu pilnują Trolle. Każdy Troll
odpowiada za coś innego, np. dwa Trolle - mężczyzna
i kobieta dbają o rodzinę.

Jednak, to nie był koniec przeżyć, w drodze powrotnej
było bezwietrznie, a pogoda dopisywała, więc po
uproszeniu kapitana oraz bosmana udało nam się
popływać na środku morza. Dodatkową atrakcją były
skoki do wody ze spardeku oraz bukszprytu. To
niezapomniane wrażenie, gdy na horyzoncie, po
żeglarsku na widnokręgu, słońce tonie w morzu i
nastaje noc rozświetlona zorzą polarną.
Nocami „uprawialiśmy hazard” - gry karciane, gdzie
stawką były ciastka i żelki, a pod koniec rejsu był to
towar mocno pożądany. Po powrocie do „Świnkowa”
dokonałem ostatecznej decyzji, że będę się szkolił i
rozwijał umiejętności żeglarskie.Później, z moją
drużyną odwiedziłem większość portów niemieckiego
wybrzeża. Ta integracja jeszcze bardziej zacieśniła
przyjaźnie.   

Szymon Stencel

WILK MORSKI w naszej szkole
Szymon Stencel - harcerz, żeglarz
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