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Zapraszamy!

Sławek to uczeń klasy 3 c.
Od zawsze interesuje się
downhill'em - jedna z
ekstremalnych odmian
kolarstwa górskiego,
polegająca na
indywidualnym zjeździe
rowerem na czas po
stromych, naturalnych
stokach.
Ścieżki zjazdowe są
często bardzo wąskie,
kamieniste czy przecinane
wystającymi korzeniami...

Zapraszamy na wywiad
str. 

16 października
2014 roku w
Gimnazjum nr 2
przeprowadzono
wybory do
samorządu
uczniowskiego.
Po tygodniowej
kampanii
wyborczej
przygotowano
karty z
nazwiskami
kandydatów:
Michał
Maniszewski,
Sebastian
Sikora, Kinga
Banot,
Aleksandra
Kawulok.
Relacja z
wyborów na 
str.

B. Bojarska

A.Cieńciała
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Dnia 17 października 2014 roku uczniowie klas trzecich wraz z
opiekunami wybrali się na wycieczkę do Oświęcimia, a dokładnie do 
obozów Auschwitz, aby poznać kawałek dramatycznej historii, jaka miała
miejsce podczas II wojny światowej.

Po przyjeździe, wszyscy udali się na krótki film przedstawiający ludzi,
którym udało się  przeżyć  w obozach koncentracyjnych, zaraz po jego
obejrzeniu udaliśmy się pod bramę obozu Auschwitz, na której widniał
napis „Praca czyni wolnym”. Niestety to zdanie było błędne, ponieważ ten
kto przeszedł przez te wrota mógł liczyć jedynie na śmierć. Nasze
zwiedzanie obejmowało kilka z  bloków,  pani przewodnik w ciekawy
sposób opowiadała nam historię tych miejsc, jednak nie do wszystkich
było nam dane wejść.

Wnętrza ukazywały zwykle  zdjęcia i pamiątki po ludziach więzionych w
obozie, były to m.in. sterty okularów,  ubrania, podpisane walizki, buty,
również  całkiem malutkich  dzieci, a nawet włosy. Następnie pod tzw.
Ścianą Śmierci, miejscem gdzie rozstrzeliwano więźniów zapaliliśmy
znicze oraz odmówiliśmy krótką modlitwę. Zwiedziliśmy także bloki
żydowskie, Później poszliśmy do  miejsca w którym znajdowały się
 krematoria. Oprócz obozów Auschwitz udaliśmy się do Brzezinki, tam z
kolei  były liczne  baraki, w panowały trudne  warunki do życia, w wyniku
czego powstało pełno chorób na które z czasem umierano, tuż  obok na
torach stał wagon, w którym  przywożono nowych więźniów na tereny
obozu.

Na koniec naszej wycieczki pani przewodnik podziękowała nam, że
ładnie słuchaliśmy tego, co próbowała nam przekazać, w ramach
wdzięczności odpłaciliśmy się pani także podziękowaniami i
wyruszyliśmy do domu. Myślę, że ten wyjazd nie poszedł na marne i
wszyscy zrozumieliśmy przynajmniej część tego, co działo się podczas II
wojny światowej, nie był to łatwy okres, ale jest to kawałek historii,
ciężkiej,dramatycznej, lecz  taką  również należy pamiętać.

Autor: Karolina Jodłowska

        
                          

         

    WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA 
 

obóz Auschwitz pamiątki z obozu

Auschwitz Brama obozu " Praca czyni wolnym"

Blanka Bojarska Blanka Bojarska

Blanka Bojarska Blanka Bojarska
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Powiatowy konkurs biblioteczny 
"Jak zostać autorem swojej książki..."

Wystawa

Wystawa

Wystawa Wystawa Wystawa

II miejsce Gimnazjum w Brennej - "Pradziej
Maru"; III miejsce Gimnazjum w
Zebrzydowicach "Abel lis i kraina
szczęścia".Wyróżnienie otrzymała uczennica
naszego gimnazjum - Agnieszka Firla za
książkę "Wygnany i Łowczyni".
Autor: Joanna Soboszek

Wystawka odbyła się dn. 23 października
obok biblioteki. Wystawkę zorganizowała p.
Joanna Soboszek. Zostały zaprezentowane
prace uczniów z Powiatowego Konkursu
Bibliotecznego "Jak zostać autorem swojej
książki..." Prace były oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych szkoły podstawowe i
gimnazja. W kategorii gimnazja I miejsce ex -
aequo Gimnazjum nr 2 Skoczów- "Przygody
Olzaczków" Gimnazjum w Mnichu- "Micotta i
zaklęty staw".

A. Kawulok

J.Soboszek

J. Soboszek A. Kawulok J. Soboszek
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Wybór samorządu uczniowskiego w GIM 2.

Wybory samorządu Wybory samorządu

Wybory samorządu Wybory samorządu

Wybory samorządu

16 października 2014 roku w Gimnazjum nr 2 przeprowadzono wybory do samorządu
uczniowskiego. Po tygodniowej kampanii wyborczej przygotowano karty z nazwiskami
następujących kandydatów:
- Kinga Banot - klasa 2a;
- Sebastian Sikora - klasa 3a;
- Michał Maniszewski - klasa 2b;
- Aleksandra Kawulok - klasa 2d;
Wyniki głosowania: do głosowania przystąpiły 292 osoby z czego 1 głos unieważniono.
Przewodniczącym szkoły został Michał Maniszewski, który zdobył 53% głosów (będzie pełnił
tą funkcję w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016). Sebastian Sikora zdobył 27% głosów,
Kinga Banot 12% głosów i Aleksandra Kawulok 9% głosów.
20 Października 2014 roku w Gimnazjum nr 2 przeprowadzono wybory opiekuna samorządu
uczniowskiego. Wybory były tajne i bezpośrednie - brali w nim udział wszyscy obecni
uczniowie klas I, II i III.
Wyniki głosowania - Opiekunem samorządu uczniowskiego została mgr Sonia Gabzdyl.
Gratulujemy!

Autor: Agnieszka Marszałek

B. Bojarska B. Bojarska

B. Bojarska B. Bojarska

B. Bojarska
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Obchody Dnia Nauczyciela w naszym Gimnazjum

Dzień Nauczyciela

Dnia 13.10.2014 w Gimnazjum nr 2 w
Cieszynie o godzinie 9:00 odbyła się uroczysta
Akademia 
z okazji Dnia Nauczyciela.Uczniowie klas
pierwszych pod kierownictwem Pani mgr
Katarzyny Gładczak oraz mgr Beaty Sabath
przygotowali humorystyczne przedstawienia
oraz wiele ciekawych scenek obrazujących
pracę naszych nauczycieli. 
Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej
atmosferze.Na zakończenie uczniowie złożyli
życzenia wszystkim pracownikom naszej
szkoły oraz wręczyli piękne kwiaty.
 
Autor: Kamil Żebrok

Dyskoteka szkolna

Dyskoteka szkolna

Dnia 12.11.2014 r. od 16:00 - 20:00, uczniowie naszej
szkoły bawili się na szkolnej dyskotece Pod Zieloną

Trójką. Przybyło ok. 90 osób.

Autor: Agnieszka Marszałek

Dyskoteka szkolna

G. Grotowska

A. Marszałek

A. Marszałek

A. Marszałek
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Otrzęsiny klas pierwszych

31 listopada na sali gimnastycznej odbyły się w naszej
szkole otrzęsiny klas pierwszych. W skład komisji
wchodzili: Ks. Gąsiorek, M. Maniszewski, S. Sikora, A.
Zawada oraz K. Banot. Całą uroczystość prowadziły K.
Kajstura i D. Polok.
   Na początku nastąpiło sprawdzanie odpowiedniego
stroju ( każda klasa miała w ten dzień ubrać się na dany
kolor) oraz liczbę uczniów. Później pierwszaki mieli do
zademonstrowania taniec lub krótką prezentację o swojej
klasie. 
   Następnie gimnazjaliści musieli zrobić makijaż koledze
z klasy, a pozostali rysowali karygaturę swojego
wychowcy. Później przyszedł czas na konkurencje
sportowe, gdzie każda klasa mogła popisać się swoimi
umiejętnościami.   
 Po wszystkich zadaniach, jakie mięli wykonać, przyszedł
czas na podliczenie punktów przez komisję i ogłoszenie
następujących wyników:

1 miejsce 1 a;
2 miejsce 1 c;
3 miejsce 1 d i 1b
                 
Autor: Dorota Duda

Otrzęsiny 1. klas

Otrzęsiny 1. klas

W. Morzywołek

W. Morzywołek
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Rower

Sławek

Sławek to uczeń klasy 3 c.
Od zawsze interesuje się
jazdą na rowerze,
downhillem i freeridem
(dh/fr). Niedawno miał
poważny wypadek związany
z tą pasją, ale na szczęście
już wraca do zdrowia.
Zgodził się więc udzielić nam
wywiadu.
1. Na czym polega Downhill?
Najprościej-na szybkiej
jeździe na rowerze.
2. Jak zaczęła się Twoja
przygoda?
Jak byłem mały, miałem
rowerek z bocznymi
kółeczkami i jeździłem po
ulicy, skakałem...
3. Czy to trudny i
niebezpieczny sport?
Trochę tak. Łatwo sobie np.
kręgosłup złamać.

4.Co zyskujesz na
uprawianiu downhillu?
Tkankę mięśniową, coś w
głowie może przybyć, dobre
samopoczucie, kondycja. No i
nowych znajomych.

5.Co ryzykujesz uprawiając
downhill?
W zasadzie to wszystko.
Można złamać sobie obojczyk,
kręgosłup, uszkodzić nerkę –
ryzykuje się życie po prostu.

6.Czy według Ciebie każdy
może zacząć przygodę z
downhillem?
Oczywiście, czemu nie. 

7.Jakaś rada dla
początkujących?
Nie skacz na hopie bez
lądowania ;D

Adrianna C. i Wiktoria K. 

Wyjątkowe zainteresowania uczniów G-2 !

A.Cieńciała

A.Cieńciała
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internet

internet

Narodowe Święto Niepodległości – święto
państwowe w Polsce obchodzone 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania w
1918 roku niepodległości, po 123 latach
rozbiorów. Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada uzasadnić można
zbiegiem wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny światowej. W dwóch
dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski
uświadomił sobie w pełni odzyskanie
niepodległości. W latach 1919–1936 rocznice
odzyskania niepodległości świętowano w
Warszawie jako uroczystości o charakterze
wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w
pierwszą niedzielę po 11 listopada. Pierwszy
raz w pełni uroczyście upamiętniono
odzyskanie niepodległości 14 listopada
1920. Piłsudskiego. Podczas okupacji
niemieckiej w latach 1939–1945 jawne
świętowanie polskich świąt państwowych
było niemożliwe. Organizatorzy
przygotowywanych konspiracyjnie
obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w
ramach małego sabotażu, byli narażeni na
dotkliwe represje. poprzedzających 11
listopada na murach, ogrodzeniach, płytach
chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki.

W 1945 ustanowiono Narodowe Święto
Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w
rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i
jednocześnie zniesiono Święto
Niepodległości. Święto Niepodległości w
dniu 11 listopada zostało przywrócone przez
Sejm PRL. Dzień ten jest dniem wolnym od
pracy. Główne obchody, z udziałem
najwyższych władz państwowych, odbywają
się w Warszawie na placu marsz. Józefa
Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg
Niepodległości organizowany od 1989 w
Warszawie, Koncert Niepodległości
organizowany od 2009 roku w Muzeum
Powstania Warszawskiego, wykłady
historyczne, koncerty patriotyczne czy
parady ulicami miast. Autor: Julia Bochenek

internet

Iinternet

http://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_w_Polsce_1939-1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82y_sabota%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_PKWN
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_PRL
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Powstania_Warszawskiego
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Humor "zone" :-)

Ciekawostki o zwierzętach

internet

Dalmatyńczyk--- są to białe psy w czarne lub brązowe
kropki pojawiają się one ok.dwutygodniowych szczeniąt
które rodzą się białe. Były wykorzystywane jako psy
gończe a potem w XVII w jako obronne. Są to psy bardzo
odważne i towarzyskie świetnie nadają się do domu
gdzie są dzieci.

Chow--Chow--pochodzą one z Chin mają bardzo grubą
skórę ok.3-4 mm i są bardzo zawzięte. Bardzo trudno je
wyszkolić ponieważ są bardzo uparte. Wierzono kiedyś,
że są one małymi niedźwiadkami. Jako jedyne psy mają
czarno--niebieski język.

Akita--są to psy myśliwskie i bardzo uparte zawzięte i
bezwzględne. Zazwyczaj kolor sierści to biały lub
brązowy. Są to psy spokojne i silne oraz odporne na
surowe warunki pogodowe. Są to psy o wysokim stopniu
dominacji, przywiązują się mocno do właścicieli.

Beagle-- jest to angielska rasa psów gończych już w
XIVw. używano do polowań np np zające. Głowa jest
średniej wielkości oczy mają kolor ciemnobrązowego lub
orzechowego. Są to psy wesołe i żywe z natury
niezależne, bardzo lubi się włóczyć.

Golden Retriever--rasa ta pochodzi ze Szkocji. Są to psy
wyhodowane do polowań są to psy rodzinne.Mają bardzo
dobry węch jako psy policyjne. Są bardzo inteligentne i
posłuszne o łagodnym charakterze. Goldeny potrzebują
bardzo dużo ruchu są również bardzo przyjazne dla
innych zwierząt domowych.

Foksterier krótkowłosy- Są to psy bardzo ruchliwe i
bystre. 
Foksteriery powinny przypominać konia myśliwskiego-
huntera są to psy biało- brązowe i biało- czarne. Są
wesołe, żywe i energiczne. Są silne zwinne i bystre.
Świetnie nadają się do domu gdzie są dzieci.

Maltańczyk-- Są to najstarsze psy świata są to aktywne
psy lubią zabawę nie przepadają za dziećmi . są to psy o
kolorze czarnym lub białym.

Autor: Katarzyna Szołtys

internet

Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do Jasia
i się pyta "Jasiu czemu nic nie narysowałeś"?- nie prawda
narysowałem Małysza gdzie on jest ?- poleciał... :) :D 

Wywiadówka w szkole:
-Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
-Dlaczego? pyta się mama Filipa.
-Ciągle grają mi na nerwach! :) :D

Przychodzi baba do lekarza ze śledziem na plecach i mówi:
- Panie doktorze coś mi dolega 
- Co?
- Ktoś mnie śledzi :) :D

Nauczycielka na lekcji: 
- Kowalski, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego
tematu lekcji? 
- bo to nowy zeszyt gdzie stary? 
- stary w robocie

Autor: Magdalena Król

internet

internet
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Prace naszych uczniów - Tymoteusz Firla

2013

listopad 2014
kolejny numer już za miesiąc!

Internet

English in a jiffy
;-)

Drop in to our conversation
classes!

Contact me: Gabriela
Grotowska

Tymoteusz Firla

Internet


