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DZIEŃ MAMY I DZIECKA

A JA KOCHAM MOJĄ MAMĘ, BO:
jest moją mamą

Maciek 3c

kupuje mi FIFA Points'y do FIFA 18
Jakub 3a

jeździ ze mną na wycieczki
Mikołaj 3b

ona kocha również mnie
codziennie się mną opiekuje

Bartosz 3a

UZALEŻNIENI OD SIEBIE
Dzień Mamy i Dzień Dziecka to święta, które nie mogą
bez siebie istnieć. Mama jest mamą, gdy ma dziecko.
Dziecko nie istniałoby, gdyby nie mama. I tak można
długo i dużo pisać. Obie te istoty ludzkie są od siebie
zależne i ich egzystencja jest jakże spójna. A potem?
Dziecko staje się mamą, gdy płeć jego jest żeńska. I
wówczas ma tę wyższość nad swym bratem, że
może być mamą. A brat nie. Dlatego wymyślono też
święto ojca. Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od
1965. Natomiast Dzień Matki  świętujemy od 1914. Z
powyższych dat wynika, że mamy są bardziej
doceniane od tatusiów. A Dzień Dziecka w Polsce
zaczęliśmy świętować w 1950.

Ania G. 

NASZE ŚWIĘTO W SZKOLE
W tym roku w naszej szkole Dzień Dziecka
obchodziliśmy na sportowo, bo sport to zdrowie, a
dzieci muszą być zdrowe, by mieć, w jakiejś
nieokreślonej na razie przyszłości, potomstwo. 
Najpierw na boisku kibicowaliśmy konkursom na
hulajnogach. Tak podsumowaliśmy Rowerowy maj, o
którym pisaliśmy w poprzednim numerze gazetki. 
Gdy upał skierował nas do sal gimnastycznych, piłki
do siatki, kosza i nogi unosiły się na rożnych
wysokościach. Było głośno, wesoło i tłumnie.
Obejrzeliśmy też mecz gimnazjalistów w siatkówkę,
głównie trzecioklasistów, więc ich ostatni w tej szkole.

Kamila K.     

Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, 
aby je dać swoim dzieciom.

                                                                M. Delbrer
Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. 

Bez matki nie ma poety, nie ma bohatera. 
                                                                M.Gorki

foto. Ania K.
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GIMNAZJALIŚCI I DZIEŃ ZIEMI

GIMNAZJALIŚCI W TROSCE O ZIEMIĘ
W poprzednim numerze pisaliśmy o uczniach szkoły
podstawowej, którzy bardzo aktywnie włączyli się w
obchody Światowego Dnia Ziemi. Gimnazjaliści
również nie zapomnieli o tak ważnym dla naszej
planety święcie. 
Były konkursy i wycieczki. 

SKAŁY I MINERAŁY
Pierwszy konkurs Skały i minerały składał się z dwóch
części. Najpierw teoria, czyli rozwiązywanie testu.
Następnie praktyka - rozpoznawanie okazów skał i
minerałów. Na szczęście zespołowo. 
Kto zwyciężył?

I miejsce 
Dawid Kuś i Wiktoria Balińska z II b

II miejsce 
Jakub Kosiorowski i Michał Myśliński z III b

III miejsce  
Bartek Będkowski i Szymon Stencel z III c

PARKI NARODOWE W POLSCE
Drugi konkurs Parki narodowe w Polsce polegał na
wykazaniu się znajomością wszystkich 23 parków w
Polsce. Ten najbliżej nas to Ojcowski Park Narodowy
utworzony w 1956 r. Byliśmy też w Świętokrzyskim
Parku Narodowym i Tatrzańskim Parku Narodowym. 
Najlepsze drużyny to:

I miejsce 
Maksymilian Sojda i Piotr Kubicki z II b

II miejsce 
Natalia Salomon i Natalia Puławska z III c

III miejsce
Michał Bajena i Wiktor Gajda z III b

SMOG I CZYSTA WODA
Również z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły
byli na warsztatach o smogu oraz odwiedzili
oczyszczalnię ścieków, w której mogli przekonać się,
jak brudną wodę krok po kroku oczyszcza się, aby do
rzeki trafiła woda czysta.

Karolina F.

badanie ziemi...

skały czy minerały...

czysta woda...

park i to narodowy...
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DRUGIE ŻYCIE PRZEMSZY
Nie było widać jej dna. Nie pływały ryby. Nie kąpały
się kaczki. Nikt nie spacerował dla przyjemności
wzdłuż jej brzegu, bo zapach był odpychający.
Legendarna klątwa diabła Boruty działała przez
wiele lat. 

NOWE ŻYCIE CZARNEJ PRZEMSZY W
BĘDZINIE

Są bulwary. Na nich ławki, ścieżki rowerowe i
spacerowe. W środy i soboty rozkładają swe towary,
zwane starociami, mieszkańcy nie tylko Będzina.
Czarna Przemsza w Będzinie od kilku lat tętni życiem,
choć niektórzy mieszkańcy twierdzą, że wygląda jak
kanał. Ale wokół niej wciąż są realizowane różne
inwestycje. Niedługo będzie plaża, pierwsza tego typu
rewitalizacja terenów nad Czarną Przemszą. 

RÓŻNOBARWNA WODA
Czarna Przemsza ma 63 km długości. Zaczyna się w
Zawierciu, płynie przez Siewierz, Wojkowice, Dąbrowę
Górniczą, Będzin i Sosnowiec. To pół miliona
mieszkańców plus znaczący przemysł
odprowadzających swoje ścieki do tej rzeki. Tak było
od połowy XIX wieku. A wcześniej, w XVIII i
początkach XIX w., rzeka poruszała koła młynów
wodnych, kuźnic i tartaków. Potem zanieczyszczenia
przez dziesięciolecia spływały Przemszą do Wisły, ale
też osadzały się na dnie rzeki. - Na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do szkoły
podstawowej i liceum chodziłem wzdłuż Przemszy i
miałem okazję obserwować jej wody na co dzień -
opowiada Leszek K., mieszkaniec Będzina. - Często
czuć było wstrętny odór, a rzeka zmieniała kolor w
zależności od aktywności zagłębiowskiego przemysłu:
czarny pochodził z płuczek węglowych dąbrowskiej
kopalni Paryż, odcienie zielonego, czerwonego,
niebieskiego i żółtego nadawały ścieki z sosnowieckich
zakładów dziewiarskich Politex i Intertex. Szarobiałe
pieniące się strugi to ścieki z wanien i pralek
mieszkańców. Widywało się także poławiaczy…
ochotek.

r

OD ŚCIEKU DO RZEKI
Minęły dziesięciolecia. Wybudowano oczyszczalnie
ścieków, między innymi na Ksawerze i Małobądzu – w
dzielnicach Będzina. Pozamykano najuciążliwsze
zakłady pracy. Oczywiście Przemsza nie jest
krystalicznym ruczajem. - Pamiętajmy o tysiącach ton
paskudnych osadów zalegających na jej dnie, których
naturalne wypłukanie potrwa dziesięciolecia – dodaje
Leszek K. 
Ale już na brzegach naszej rzeki gniazduje ptactwo
wodne, a letnią porą wodami rzeki na niektórych
odcinkach odbywają się spływy kajakowe, sprawiając
wielką frajdę uczestnikom. Jest też ścieżka rowerowa,
którą można przejechać do Pogorii III. 

Koło jednego z mostów na terenach zwanych
Mrowcami kąpią się ludzie. - Gdy byłam dzieckiem,
Czarna Przemsza przypominała ściek – wspomina
Małgorzata G., która spotkaliśmy na ścieżce
rowerowej w okolicy będzińskiego targu. – Kilka lat
temu, jadąc na Zieloną, zobaczyłam łabędzie
pływające po rzece i kaczki wygrzewające się na
brzegu. To było przeżycie, bo uświadomiłam sobie, że
moja Przemsza jest czysta. Zresztą spójrzcie, ile
roślin pokrywa jej dno. Flora i fauna wróciły więc do
będzińskiej rzeki. Są też ryby.  Kaczki można
zobaczyć nawet w centrum miasta, przez które
również przepływa Przemsza. 

Kacper

Czarna Przemsza
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DRUGIE ŻYCIE PRZEMSZY
BADANIA UCZNIÓW

Uczniowie kl. VII c z nauczycielem geografii
postanowili sprawdzić czystość naszej rzeki.
Stwierdzili, że ma odcień grafitowy metalic, jak kolor
markowych samochodów, ale na pewno nie jest
czarna. Pobrali próbki. Wysłuchali krótkiego referatu
nauczycielki o głębokości, prędkości przepływu,
temperaturze, dnie, szerokości i długości geograficznej
oraz florze i faunie i zabrali się do badania. Słoiki,
pałeczki, karteczki – profesjonalny sprzęt i oni, też
profesjonaliści, pracowali w grupach, prześcigając się
w badaniach. - Nauka przez zabawę i na dodatek w
terenie. O takich lekcjach marzymy – wtrąciła Wiktoria.
Chodziło oczywiście o stwierdzenie stanu czystości
Przemszy na podstawie wskaźników
fizjotechnicznych, czyli oznaczenie zawartości jonów,
twardości wody i jej mętności.

Marudzili, że chemię dopiero poznają. Ale byli dumni,
gdy podchodzili z wynikami do pani, która oczywiście
sprawdzała ich pracę dziwnymi metodami. Okazało
się, że nasza rzeka jest niestety zanieczyszczona, a
przyczyna to bardzo duża ilość ciał stałych, takich jak
muł, związki krzemowe, substancje nieorganiczne i
organiczne. Groźne? Chyba nie, bo…

PLAŻA NAD… PRZEMSZĄ
Nową inwestycją, pierwszą taką rewitalizacją nad
Czarną Przemszą, będzie plaża w Będzinie. Świetny
pomysł dla nas, gdy nie zawsze możemy wyjechać na
wakacje. Powstaje w rejonie Brzozowicy w ramach
Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Oprócz plaży
będzie boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna i
ścieżki. Nowe miejsce do wypoczynku i rozrywki.
Zamknęli ścieżkę rowerową, gdy jechałem bulwarem
Przemszy na Pogorię – komentuje Kacper, uczeń z
naszej szkoły. Dlaczego? Plaża znajduje się poniżej
bulwarów rzeki, którymi biegnie właśnie ścieżka
rowerowa.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Rozwoju Miasta
Będzina, będzie dostęp do rzeki, możliwość
zamoczenia nóg, a nawet ratownik. Poinformowano
nas też w Urzędzie Miejskim w Będzinie, że otwarcie
plaży planowane jest na połowę czerwca. To będzie
super prezent dla uczniów tydzień przed
zakończeniem roku szkolnego. Bezpieczne wagary na
miejskiej plaży. Nie wszystkie miasta w Polsce mogą
pochwalić się rzekami, które tak wiele oferują swoim
mieszkańcom.

Wiktoria

badanie wody

plaża...
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LEKTURY INACZEJ

po spektaklu

szkolni aktorzy

MORDERCZYNI W TEATRZE
W Teatrze Nowym w Zabrzu miałam okazję obejrzeć
spektakl „Balladyna” wyreżyserowany przez I.
Villquista. Jest on adaptacją dramatu J. Słowackiego
Scenografię i kostiumy wykonali M. Sławiński i K.
Sobańska.
Scena była ciekawie zagospodarowana. Stanowiły ją
rozpostarte siatki przypominające pajęczynę i
porozwieszane materiały, które, dzięki grze świateł,
zmieniały barwy. Ale kostiumy prawie wszystkich
bohaterów psuły efekt. Przeważała czerń i skóra.
Wszystkie bohaterki miały buty na wysokich obcasach
oraz bardzo mocny makijaż. Nawet Goplana nie
przypominała pani jeziora Gopło.
Przedstawienie trwało 2,5 godziny z jedną przerwą.
Aktorka grająca Balladynę doskonale sprawdziła się w
tej roli. Dzięki jej grze aktorskiej postać Balladyny na
długo zapadnie mi w pamięć. Podobały mi się również
postacie Grabca i Aliny. Aktorzy dobrze odgrywali
swoje role. Muzyka była znakomicie dobrana do
kolejnych scen, co nadało spektaklowi ciekawości i
intrygi.
Dramat opowiada o dziewczynie – Balladynie, która z
powodu miłości zamordowała swoją własną siostrę.
Później mordowała kolejne osoby, a na końcu zginęła
od porażenia piorunem. 
Atutem spektaklu jest zgodność z oryginałem, dlatego
warto obejrzeć go w teatrze. Przecież ta tragedia J.
Słowackiego jest lekturą.

Maja B.

TRAGEDIA PROFESJONALNIE
Jaki jest sposób, by zapamiętać lekturę? Pójść do
teatru. Więc poszliśmy. Może nie do końca, bo
pojechaliśmy do Teatru Nowego w Zabrzu.
Obejrzeliśmy Balladynę i zapamiętaliśmy. Potem, na
lekcjach polskiego, gdy omawialiśmy tę tragedię, było
łatwiej. Chociaż i tak z kartkówki ze znajomości
lektury  oceny nie były takie, o jakich marzyliśmy. Ale
obraz bardziej przemawia do nas niż słowo pisane,
zwłaszcza, gdy jest dramatem. Poza tym
obcowaliśmy ze sztuką, dostaliśmy łyk kultury i lekcji
w tym dniu nie było.

KOMEDIA AMATORSKO
Z Zemstą było inaczej. Chłopcy przygotowali fragment
tej komedii. Nawet na pamięć się nauczyli. Dominik
zrobił scenę i choć była mała i stała na ławce, my
czuliśmy się jak w teatrze. Takim miniaturowym, ale
zawsze. Potem kilka dni: Bardzo proszę mocium panie
po klasie echem się rozchodziło w różnych sytuacjach.

Matylda

foto. Wiktoria

foto. Wiktoria
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