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MAMO, MAMO!!!   A CO TO JEST ŚNIEG???

,

Jakiś czas temu szukaliśmy Nemo i po długich perypetiach udało
się nam go odnaleźć. A czy uda nam się znaleźć śnieg?
21 grudnia zaczęła się kalendarzowa zima. Niestety za oknem
wiosna przeplata się z jesienią. A śladów zimy brak.
Ekolodzy od jakiegoś czasu informują o zmianach klimatycznych.
Jeszcze w zeszłym roku i dwa lata temu mogliśmy im nie wierzyć.
Śnieg był, sanki i łyżwy towarzyszyły nam podczas świąt i ferii.
W tym roku zamiast nich były deskorolki i hulajnogi. Naukowcy
alarmują i ludzie na szczęście zaczynają dostrzegać zmiany
klimatu. Mało kto poczuł atmosferę świąteczną. Aby znaleźć
wymarzony śnieg, trzeba było się dobrze naszukać albo
wyjechać. A to dopiero początek globalnego ocieplenia. Wakacje
zapowiadają się nam jak w Hiszpanii albo Portugalii…
Czy zmiany klimatyczne niosą za sobą coś pozytywnego??? 
Czy jeszcze kiedyś uda się nam ulepić bałwana?
Czy my mamy jakąś moc, siłę, jakiekolwiek możliwości, aby to
zmienić? Oczywiście, że tak!!!  Rewolucję jednak należy zacząć
od siebie, małymi kroczkami.

Na początek: prosta segregacja śmieci!!!
Czy naprawdę na co dzień potrzeba nam
aż tylu plastikowych torebek i woreczków
foliowych? Może zamiast kupować jutro
kolejną plastikową butelkę, zainwestujmy
w termos, kubek. Tak niewiele trzeba, by
zmienić świat. A więc zacznijmy już dziś!!!
                                               Weronika
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Z ŻYCIA SZKOŁY

GORĄCE UCZUCIE – TAK, GORĄCY KLIMAT - NIE

Walentynki to czas zakochanych, a w naszej szkole z
pewnością są takie osoby. Pary możemy dostrzec
zwłaszcza na przerwach, co nas cieszy. Niech miłość
kwitnie, bo to naprawdę piękne uczucie, gdy tylko jest
szczere. W tym dniu wiele osób świetnie się bawiło
podczas przerw na Walentynkowym Karaoke, dając
upust swoim emocjom i talentowi… Oprócz tego
szkoła płonęła nie tylko uczuciami, ale też czerwonymi
kreacjami lub chociażby krwistymi dodatkami, gdyż
każdy zgodnie z ustaleniem miał na sobie coś
czerwonego, barwę miłości…
Czerwień kojarzona jest z ciepłem, gorącem a gorąc z
klimatem. Wyczuwacie tę analogię? Naprawdę nie?
Najłatwiejszym przykładem jest tegoroczna zima, 
która jest łagodna, ciepła - a nie powinna przecież
taka być. Gdzie jest mróz na szybach, śnieg, zaspy,
bałwanki?
A to wszystko przez gwałtowne ocieplenie. Australia
w ogniu, topniejące lodowce, lawiny błotne...
Zastanówmy się, jak zminimalizować ryzyko takich
sytuacji. Zdjęcia płonącej Australii, które niedawno
zasypały Internet, powinny dać do myślenia! !!
Czy chcemy tego w swoim kraju? Chyba każdy
odpowie NIE, NIE, NIE.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

11 lutego 2020 roku obchodziliśmy DBI, który z
inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku na dobre
zagościł w kalendarzu. Początkowo znany był tylko w
Europie, ale już od kilku lat przekroczył jej granice,
angażując państwa z całego świata. W tym roku do tej
inicjatywy dołączyła nasza szkoła. W bibliotece odbyły
się warsztaty dla klas pierwszych, na których
uczniowie zdobywali umiejętność poruszania się w
gąszczu wiadomości publikowanych w Internecie i
wiedzę, jak nie dać się zmanipulować informacji.
Uważamy, że jest to inicjatywa bardzo potrzebna, ale
podkreślamy, że istotna jest również edukacja
ekologiczna. Mamy nadzieję, iż w niedalekiej
przyszłości będziemy mogli z podobnym rozmachem
obchodzić Międzynarodowy Dzień Świadomości
Ekologicznej.
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TANECZNY PROTEST-ONE BILLION RISING 2020

W Walentynki, czyli 14 lutego, uczniowie Ekonomika
nie tylko dobrze się bawili w szkole, lecz także poza
nią. W centrum Sosnowca w taneczny sposób odbył
się protest przeciwko przemocy wobec kobiet, który
miał wszystkim uświadomić to niewłaściwe
zachowanie.  
Ta międzynarodowa akcja odbywa się w Walentynki
na całym świecie od 2013 roku, a elementem, który
łączy wszystkie uczestniczki, jest właśnie taniec.
Hasło tegorocznego protestu brzmiało: „TYLKO TAK
OZNACZA ZGODĘ. SEKS BEZ ZGODY TO GWAŁT.”
Uczennice Ekonomika tańczyły bardzo żywiołowo  i
energetycznie pod kierunkiem pani Katarzyny Olszak.
Z powodzeniem zachęcały przechodzące kobiety do
przyłączenia się do zabawy. Tak nietypowa forma
protestu spotkała się z dużym zainteresowaniem, o
czym świadczyły tłumy widzów.
Uważam, że dobrym pomysłem byłoby powtórzenie
takiej inicjatywy, czyli tańca, ale tym razem w obronie
ekologii. Przecież wiemy, że przyroda jest niszczona
przez niemądrą działalność człowieka, co zagraża nie
tylko ludziom, lecz także innym organizmom żywym i
roślinności.
                                                                     Karol

  ZAPRASZAMY !!!
DRUŻYNY TRZYOSOBOWE DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE O TYTUŁ MISTRZA INTELIGO,
19 marca 2020 r. o godz. 9.45 w bibliotece szkolnej.

mgr Izabela Stefańska
wraz z Klubem Inteligo

KONKURS O TYTUŁ MISTRZA INTELIGO

Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym
2001/2002 i od tego czasu cieszy się wielką
popularnością wśród uczniów, gdyż nie wymaga
specjalnego przygotowywania się. Jeżeli wyróżniasz
się kreatywnością, masz umiejętność logicznego
myślenia, potrafisz uważnie słuchać, zapamiętując
szczegóły, to ta zabawa jest właśnie dla Ciebie.
Konkurs ma formułę drużynową. Trzyosobowe
zespoły dzielą się zadaniami sprawdzającymi różne
umiejętności, gromadząc wspólnie punkty na koncie
drużyny. Aby zwyciężyć, należy naprawdę puścić
wodze wyobraźni, otworzyć umysł na zagadki z
podtekstem matematycznym a także sprawnie
posługiwać się językiem polskim.
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ODCINEK 9 - WRESZCIE BEZPIECZNE...

- Angela, powiesz co się wczoraj stało w tym aucie? -
Podjęłam temat. Po ponownym dotarciu do drogi i
przejściu kilku kilometrów, zabrało nas miłe, starsze
małżeństwo. Dowieźli mnie i Angelę dość daleko,
dzięki czemu byłyśmy już w połowie drogi. 
Zrobił się wieczór. Przez dzisiejszą sytuację z
nieznajomym mężczyzną zapomniałyśmy zupełnie o
jedzeniu. Zatrzymałyśmy się na noc w tanim,
przydrożnym hotelu. Na szczęście nikt zbytnio nie
interesował się naszym wiekiem. Tam zjadłyśmy to,
co miałyśmy przy sobie. Na jutro jeszcze nam
wystarczy. 
Hotel był okropny zarówno na zewnątrz, jak i w
środku. Lepsze to jednak niż nocowanie gdzieś na
dworze. Mimo że było dosyć wcześnie, obie
położyłyśmy się spać. To wszystko strasznie nas
zmęczyło, zwłaszcza mnie. Zasnęłam od razu, gdy
położyłam się do łóżka.
                                       ***
Przy śniadaniu skojarzyłam sobie, że nadal nie wiem,
dlaczego właściwie musiałyśmy wczoraj uciekać z
tego samochodu.

- Angela, powiesz co się wczoraj stało w tym aucie? -
Podjęłam temat. 
Angelina zawahała się przez moment zanim
odpowiedziała. 
- Usłyszałam jak rozmawiał z kimś przez telefon i
mówił, że znalazł dwie dziewczyny i ma po prostu złe
zamiary. 
Po zjedzonym śniadaniu wymeldowałyśmy się z
hotelu i pojechałyśmy dalej. Do cioci Angeliny było już
w miarę niedaleko. Po czterech godzinach dotarłyśmy
bez większych problemów.
- To tutaj - powiedziała Angela. 
- Fajnie. Tylko, co będzie, jeśli twoja ciocia nie będzie
chciała nas przyjąć?
- O to się nie martw. Przyjmie nas z otwartymi
ramionami. 
Angelina zadzwoniła do drzwi. Po minucie otworzyła
nam kobieta na oko czterdziestokilkuletnia, brunetka.
Po szczerym uśmiechu, którym nas obdarzyła, wydała
mi się miła. - Angelina, kochanie, co ty tu robisz? -
Była zaskoczona i jednocześnie szczęśliwa, że ją
widzi.
- Cześć ciociu. Uciekłyśmy, miałyśmy już dość -
Angela uśmiechnęła się lekko. - A właśnie! To jest
Ashley, moja przyjaciółka - wskazała na mnie ręką. 
- Miło mi cię poznać Ashley. Jestem Mary Foster. Ale
spokojnie możesz mi mówić "ciociu" - powiedziała z
uśmiechem. Od razu ją polubiłam.
                                                                Emilia
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KLIMAT
                  
                    Przyszła zima,
                    Zrobiło się biało,
                    Zaraz, zaraz,
                    To było...
                    Już dawno...
                    Klimat ociepla się 
                    Przez człowieka...
                    Przecież to on wydala
                    Tyle dwutlenku węgla.
                    Pomyśleć można, 
                    Że to niegroźne.
                    Jednak nie myślą tak
                    Topniejące lodowce,
                    Które to kiedyś
                    Pod postacią wody
                    Zaczną wdzierać się
                    Na nasze zamieszkałe 
                    Lądy...
                                                             Paweł
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