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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

ŚWIĘTO HARCERSKIEJ PRZYJAŹNI
Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, które
obchodzone jest 22. lutego każdego roku przez
harcerzy i skautów na całym świecie od 1926, czyli…
93 lata. Data nie jest przypadkowa - 22. lutego 1857 r.
urodził się założyciel skautingu, sir Robert Baden-
Powell. 

HARCERZE ARTYŚCI
W naszej szkole są harcerze i zuchy. Spora grupa
należy do 31 Wielopoziomowej Zagłębiowskiej
Drużyny Harcerskiej Benignus. I właśnie ta drużyna na
będzińskim Dniu Myśli Braterskiej zaprezentowała się
wspaniale. Przygotowali program artystyczny oparty
na prawie harcerskim. Słowa, przeplatane harcerskimi
piosenkami, wzruszyły wszystkich obecnych w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie. 
Spotkanie odbyło się w piątek, w czasie ferii. Oprócz
zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca ZHP Ziemi
Będzińskiej byli również goście: posłowie, pan senator,
przedstawiciele Urzędu Miasta Będzin, Komendy
Chorągwi Śląskiej, służb mundurowych powiatu
będzińskiego oraz rodzice i przyjaciele harcerzy. 

Ania

HARCERZEM SIĘ NIE BYWA
HARCERZEM SIĘ JEST

Dzień Myśli Braterskiej w Będzinie obchodziliśmy w
tym roku 15 raz. Oczywiście nie my, bo mamy mniej,
ale są instruktorzy, którzy nie opuścili ani jednego
spotkania. O jednym  z nich opowiadała nam
opiekunka naszej gazetki, podharcmistrz Anna
Samsonowicz, która od kilku lat prowadzi hufcowe
spotkania DMB. 
- Mówimy o niej druhna Dziunia. Jest  inicjatorką
będzińskich DMB - powiedziała dh. Ania, do której w
szkole mówimy pani, a na spotkaniach harcerskich
druhna. 
- Dzięki druhnie Dziuni od piętnastu lat spotykamy się,
jak wielu harcerzy na całym świecie, w tym dniu
przyjaźni w naszym grodzie Będzinie - dodała dh. Ania.
- Bo harcerzem się nie bywa, tylko jest. Gdy
poczujemy ten bakcyl, nie zdejmiemy szarego czy
zielonego munduru. Miałam siedem lat, gdy złożyłam
obietnicę zuchową. Do dziś ją pamiętam. Dlatego
bardzo się cieszę, że w naszej szkole są harcerze i
zuchy, którzy spotykają się na zbiórkach, przy
ogniskach, jeżdżą na obozy i zimowiska. I zamiast
siedzieć w czasie ferii przed komputerem, uczestniczą
w Dniu Myśli Braterskiej. 

Aniafot. sam

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skaut
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FERIE BEZ ŚNIEGU

GALERIA FIGUR STALOWYCH
Na terenie skupu złomu przy czołgu w Pruszkowie
została otwarta pierwsza na świecie galeria figur
stalowych. Tworzy ją 120 artystów rzemieślników z
całego świata. 
Na stronie galerii można przeczytać: Recykling to
początek drogi wszystkich figur stalowych, które
mogły dostać nowe życie (...) 
Galeria jest super. Roboty, bohaterowie kreskówek,
filmów animowanych i nie tylko, perfekcyjnie
zrekonstruowane samochody i motocykle. Wszystko
można dotknąć, usiąść na motocyklu czy w
samochodzie. Nawet lewarek działa. 
A na zewnątrz stoi działający czołg T55 z czasów
zimnej wojny. 

NIETYPOWE FERIE
Mieszkamy w Zagłębiu, więc ferie kojarzą nam się
głównie w górami, do których mamy niedaleko.
Godzina samochodem lub niewiele więcej pociągiem i
jesteśmy w Beskidzie Śląskim. Stoków tam wiele, ale
nie wszyscy wyjeżdżają w tym wolnym czasie na
narty, gdyż nie każdy przecież jeździ na deskach.
Pogoda tego roku też nie była zimowa, więc nawet w
Będzinie nie można było pojeździć na sankach, bo
śniegu po prostu zabrakło. 
Porozmawialiśmy więc z uczniami naszej szkoły o
nietypowych feryjnych wspomnieniach i wybraliśmy te,
które uznaliśmy za ciekawe, jeśli chodzi o wyjazdy
poza nasze miasto. 

Wiktoria i Maja

BEZMYŚLNI DOROŚLI
Julka zabrała swoją kuzynkę z Pomorza na Pogorię,
by jej pokazać, że niedaleko Będzina jest też molo i
plaża. Ponieważ były ferie i niehandlowa niedziela,
rodziny z dziećmi tłumnie przybyły, by dokarmić zimą
biedne ptactwo wodne. A na jeziorze o tej porze roku
jest ich dużo. Julka wzięła aparat, gdyż bardzo lubi
robić zdjęcia ptakom. Stojąc  przy brzegu, zobaczyła
rodzinkę z małym chłopcem, który rzucał do wody 
kawałki chleba, ciesząc się, gdy kaczki i łabędzie
zjadały je. 
- Nie wolno karmić ptaków chlebem - powiedziała
Julka.
- Ale to jest pieczywo żytnie - odpowiedziała mama
chłopca.  

fot. sam

fot. sam

fot. sam
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

INTERNETOWO W SZKOLE
Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w projekcji filmów o
bezpieczeństwie w sieci. Ale nie tylko oni. Przez kilka
dni na szkolnym holu można było również oglądać
filmy odnoszące się do tematu tegorocznego DBI.
Uczniowie klas IV - VI wykonali plakaty, które ozdobiły
korytarz i cieszyły się dużym zainteresowaniem. A
było ich naprawdę bardzo dużo. Na pewno niektóre
osoby zastanowiły się nad ich treścią, bo wykonane
były naprawdę profesjonalnie. Uczniowie klas VII, VIII i
III gimnazjum zrobili natomiast prezentacje
multimedialne, które oglądali uczniowie w czasie
przerw na przewiązce szkolnej. Był też konkurs
informatyczny dla wszystkich klas. 
Pierwsze miejsca zajęli: 4 f, 5 e, 6 c, 7 a, 8 a i III a
gimnazjum. 

Zuzia

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z
inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.

Hasłem tegorocznych obchodów DBI było:

DZIAŁAJMY RAZEM
W naszej szkole, jak co roku, działo się bardzo dużo. I
nie tylko na lekcjach informatyki.    

NAUCZYCIELE O DBI
Zapytaliśmy Panie uczący informatyki, jak należy
rozumieć hasło tegorocznego DBI.
- Głównym celem tych dni jest propagowanie
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych, umiejętność pozytywnego
zastosowania internetu oraz promocja tolerancji i
zrozumienia w sieci - odpowiedziała p. Iwona. 
- Działajmy razem, czyli uczniowie, nauczyciele i
rodzice. Przeciwdziałajmy cyberprzemocy, hejtom,
uzależnieniom. Dlatego przygotowałyśmy dla
wszystkich uczniów zadania, by każdy mógł włączyć
się w obchody DBI - dodała p. Sławka.

Sebastian

laureaci knkursu
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MĘŻCZYŹNI O KOBIETACH

JAK WYGLĄDAŁBY ŚWIAT BEZ KOBIET
Świat bez kobiet byłby według księdza totalną tragedią.
Pan Zbyszek stwierdził, że wyglądałby bardzo smutno,
bo nie byłoby takich pięknych widoków do podziwiania.
Dla pana katechety taki świat wyglądałby licho, a pan
wicedyrektor odpowiedział: Oj... nie wiem, nie wiem,
nie wiem... 

DO CZEGO SŁUŻY POMADA
Na temat stosowania pomady odważne odpowiedzi
udzielili tylko ks. Daniel i pan wicedyrektor. Obaj
uważają, że jest to kosmetyk na twarz. I za ten pomysł
należy się panom pochwała.  
Tak, w rzeczywistości pomada służy do pielęgnacji
jednej z części twarzy, a dokładniej brwi. Jest to
paradoks, ponieważ jedna część dziewczyn nie
wychodzi bez jej użycia z domu, a druga nie wie o jej
istnieniu.
Ciekawe, jak wyglądałaby twarz dziewczyny
wysmarowanej pomadą?

Azjatka

TRUDNE PYTANIA
Z okazji Dnia Kobiet zadaliśmy kilka pytań nauczycielom. Nie wszyscy odważyli się odpowiedzieć. Może nie
wiedzieli co... Może pytania były trudne. Szczególnie te dla panów: 

Pan Zbigniew, uczący wychowania fizycznego, najbardziej ceni kobiety za inteligencję. 
Pan Sebastian - nauczyciel religii, po krótkim zastanowieniu podkreślił po prostu kobiecość. Ks. Daniel u kobiet
ceni w szczególności opiekuńczość, natomiast pan wicedyrektor intelekt. 

DO CZEGO SŁUŻY ZALOTKA
Następne pytanie brzmiało: Do czego służy zalotka?
W opinii męskiej części nauczycieli ma różne definicje:
Do podrywania dziewczyn i kobiet. Do podkręcania
rzęs. Nie mam pojęcia. Tylko dwóch panów
odpowiedziało prawidłowo - ks. Daniel i Pan Sebastian.
Gdyby ktoś nie wiedział, podajemy definicję: Zalotka to
przyrząd kosmetyczny do podkręcania rzęs. Podobny
do nożyczek, ale nie ma ostrz tylko końcówkę
zaciskaną na rzęsach. 

CZY KOREKTORY MAJĄ ROŻNE
KOLORY

Nie pytaliśmy, co to są korektory, ale czy mają rożne
kolory. Z odpowiedzi wynikało, że żaden pan nie był
pewien. Jeden rzekł: Strzelam, że tak. Drugi: Wydaje
mi się, że tak. Trzeci: Skoro dziewczyny się
uśmiechają, to raczej nie.
Zgadnijcie, kto udzielił tej odpowiedzi:
Dla naszych, białych kobiet jest jeden kolor, nie
wiem jak dla pań ciemnoskórych haha.

Karol
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WSZYSTKO O 7 C
KULINARNE GUSTA

Nie przepadają za polską kuchnią. Lubią włoską, bo
najwięcej uczniów jako ulubioną potrawę podało pizzę,
tuż za nią spaghetti i kebab, więc tureckie żarełko też
im odpowiada. 
Natomiast na pewno w ich menu nie pojawiłaby się
wątróbka. Aż dziewięć osób uważa te jadalne części
zwierzątka za coś niedobrego, niesmacznego i
niezjadliwego.
Szpinak, cebula i groszek też nie miałyby miejsca na
klasowym talerzu.

Kuba

W klasie 7 c jest więcej chłopców niż dziewczynek, bo
aż trzynastu. Ogólnie są sympatyczni. Dużo mówią,
myślą głośno i komentują wszystko.
Zdecydowanie najbardziej lubią wf. Ponad połowa
klasy uznała ten przedmiot za najlepszy. Biologia
dostała dwa głosy. Pojawiły się pojedynczo: fizyka,
polski, chemia i historia.

URODA VII C
Patrząc w ich oczy, można powiedzieć, że są zgraną
klasą albo zostali dobrani ze względu na kolor gałek.
Zielonych, niebieskich i piwnych jest prawie równo. Ze
stopami gorzej, bo bardzo im urosły. Najwięcej nosi
numer buta od 40 do 46. Dziewczyny Kopciuszkami
nie mogłyby być,  bo tylko jedna ma numer obuwia 36.
Ich klasowy kolor to czerń z odcieniami zieleni i
czerwieni. 

Emilka

POZA SZKOŁĄ
Hobby 7 c jest przede wszystkim piłka nożna. Nic więc
dziwnego, że z zajęć pozaszkolnych najbardziej lubią
sks. Ale pojawili się też rowerzyści oraz pasjonaci
fotografii i teatru. Kilkoro podało również fizykę i
angielski.
W domu natomiast grają, oglądają seriale i śpią. Ich
ulubione filmy i gry to: Fortnite - gra, GTA V, Fifa 19,
Harry Potter i Rick and Morty - serial. 
Obowiązków domowych za wiele nie mają, bo i czasu
zostaje im mało, po grach i spaniu. Tylko sześcioro
sprząta. Kilkoro też wychodzi z psem i wynosi śmieci.
Jedna osoba podała gotowanie, ale nie uściśliła, czy
chodzi o obiady, czy wodę na herbatę. 
Jeśli chodzi o domowych pupili, to najwięcej mają
kotów, bo aż siedem. Psy w liczbie pięć zajmują drugie
miejsce. Są też pająki za szafą, chomiki, papugi i rybki.
Z jednym uczniem mieszka także koszatniczka. 

Zuzia

VII c fot. sam
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