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Samorząd Szkolny-
sprawozdanie str. 3

24.01.2015
Światowy

Dzień
Środków

Masowego
Przekazu 

str. 2

Czyt.

Maska karnawałowa

Poza tym w numerze:
Spektakl klasy 2 c -
"Czerwony kapturek",

Adam Królak podzieli się
swoimi zainteresowaniami,

Coś na dobry nastrój :-),

Półmetek akcji - Zbieraj
baterie dbaj o środowisko.

 Obchodzicie
Walentynki? str. 4 :-)

Recenzja filmu
"Gwiazd Naszych
Wina"
(ang. The Fault in
Our Stars) –
amerykański
dramatyczny
romans w
reżyserii Josha
Boone'a.
Ekranizacja
powieści Johna
Greena.

Czy warto
obejrzeć?
str. 7 Int.

Kulig

Norbert Klęk
jest uczniem
klasy 3c. 
Od lat
pasjonuje się
muzyką, a
wraz z
przyjaciółmi
stworzył
zespół!
Postanowiły-
śmy zapytać
go o
szczegóły.
Wywiad z
Norbertem na
stronie 6
przeprowadza
Adrianna i
Wiktoria.
Zapraszamy!

Czyt.

Katarzyna Szołtys

Int.

S. Gabzdyl
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Światowy Dzień Środków Masowego
Przekazu

24.01.2015

W tym numerze Czytadełka
chcielibyśmy przybliżyć
naszym czytelnikom
tematykę
Światowego Dnia Środków
Masowego Przekazu, który
został ustanowiony przez
Papieża Pawła VI w roku
1967. W Kościele
Katolickim tego dnia
wspomina się Św.
Franciszka Selezego,
którego Papież Pius XI
obwołał opiekunem i
orędownikiem twórców
środków społecznego
przekazu. Poprzez to
nietypowe święto
uświadamiamy sobie, jak
ważną funkcję pełnią
media w naszym życiu i jak
wielka odpowiedzialność
spoczywa na
dziennikarzach. Prasa,
radio, telewizja, internet
oddziałuje na człowieka
codziennie. Dzięki nim
ludzie mogą zdobywać
nowe informacje oraz
kształtować opinie na
różne tematy. W
dzisiejszych czasach nie
można wyobrazić sobie
życia bez mediów.

Jednocześnie, w tym
miejscu, chcielibyśmy
podziękować wszystkim
redaktorom Czytadełka, za
aktywny udział w
tworzeniu i rozwijaniu
naszej gazetki. 

Autor: Kamil Żebrok

Świat. Dz. Śr. Mas. Przek.

Świat. Dz. Śr. Mas. Przek. Św. Dz. Śr. Mas. Przek.

Int.

Int. Int.
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Przeprowadzono wybory do
Samorządu Uczniowskiego.
Zorganizowano:
-wyjście do kina na film pt. "Miasto
44";
-otrzęsiny klas pierwszych;
-dyskotekę andrzejkową;
-audycję na temat "Halloween";
-audycję z okazji dnia chłopaka;
-Mikołajki (happening, "czerwony
element stroju");
-akcję "Świąteczna paczka dla
każdego dziecka"(MOPS);
-akcję "Góra grosza" oraz
"Zakrętki".

Autor: Sonia Gabzdyl

Samorząd uczniowski

Gim 2

Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w
 I półroczu roku szkolnego 2014/2015

Samorząd

Gim 2
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WALENTYNKI

Dzień 14 lutego, na pierwszy rzut
oka można by było powiedzieć:
„dzień jak co dzień”. Jednak, w tym
właśnie czasie obchodzone są
Walentynki. Co to za święto? Skąd
się ono w ogóle wzięło tutaj, w
Polsce? 
Myślę, że warto by było wyjaśnić to
naszym czytelnikom!
Otóż Walentynki,  dzień, który  w
kościele  oznacza wspomnienie
św. Walentego, ale w tym samym
momencie  świętują zakochani.
Zwykle  w tym dniu rolę prezentów
pełnią  wysyłane  listy zawierające
wyznania miłosne, najczęściej są
to  wiersze oraz drobne, lecz
znaczące upominki. 

Kolejną rzeczą, o jakiej  powinno
się powiedzieć odnośnie
Walentynek, to jaka jest ich idea,
ponieważ zdania w tej kwestii są
bez wątpienia podzielone.
Zwolennicy tego święta, zadają
innym pytanie, czy mamy czas
celebrować naszą miłość każdego
dnia? 
To święto pozwala im w
szczególny sposób okazać miłość
ważnym osobom.  Jednak ludzie,
którzy stanowczo krytykują  taki
pomysł , twierdzą, że przecież
kochamy cały rok, a obchodzenie
Walentynek, może doprowadzić do
amerykanizacji naszego kraju,
ponieważ dzięki USA  to święto
rozpowszechniło się w całej
Europie.

Walentynkowe Najważniejsze

Wszyscy powinni okazywać sobie
miłość, choćby w zwyczajny i
bardzo prosty sposób, ale
obchodząc Walentynki można
spędzić ze sobą więcej czasu niż
zwykle i zrobić coś „ekstra”,
wręczając różnorodne podarunki i
organizując w ten dzień  inne
niespodzianki dla naszych
najbliższych. W końcu nic nie jest
ważniejsze od miłości i to nie tylko
chodzi o taką  pomiędzy kobietą, a
mężczyzną, ale  matki do dziecka,
brata do siostry, jak  również
pomiędzy przyjaciółmi. Czy warto
celebrować Walentynki? Na to
pytanie każdy z nas znajdzie, lub
już znalazł  logiczną dla siebie
odpowiedź.
Autor: Karolina Jodłowska

K. Jodłowska K. Jodłowska
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Jak karnawał obchodzą
inne kraje...

Karnawał

Maska karnawałowa Karnawał w Rio

Określenie "karnawał" oznacza czas od święta
Trzech Króli do Środy Popielcowej. Dziś jednak
najczęściej określa się tak ostatnie dni tego okresu,
w którym urządzane są liczne parady, zabawy,
bale, maskarady...

Włochy: Wenecja

Najważniejszym elementem karnawału w Wenecji, a
jednocześnie jego symbolem - są maski. Maski
karnawałowe wykonywane są z papieru, gazy lub
gipsu. Następnie są malowane i dekorowane
piórami, koronkami czy też koralikami. Wykonane
są jednak w taki sposób by nie utrudniały jedzenia i
picia. Podczas maratonu teatralnego trwającego
podczas karnawału prezentowane są znane,
weneckie teatry. Również z innych, najczęściej
okolicznych miast przyjeżdżają zespoły teatralne,
by również móc występować. To okres zabawy
oraz zapomnienia.

Brazylia: Rio de Janeiro

Najwspanialszy karnawał odbywa się oczywiście w
Rio de Janeiro. Na specjalnie zbudowanym
podeście, odbywa się defilada, czyli pokaz
czołowych szkół samby. Te wspaniałe szkoły
samby liczą po parę tysięcy ludzi i każda
prezentuje jakąś historie często czerpiąc tematy z
rodzimej opowieści Brazylii. Cudowne stroje,
lśniące tysiącem kolorów, piękne tancerki,
wspaniali muzycy i śpiewacy, wszystko to czyni z
defilady spektakl niezapomniany, jedyny w swoim
rodzaju, wzbudzający podziw. 
Defilada trwa od 21.00 do białego rana, często do
późnych godzin rannych.

Przygotowała Katarzyna Szołtys

Katarzyna Szołtys

Katarzyna Szołtys Katarzyna Szołtys
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Muzyka całym życiem...

4. Wiążesz z muzyką swoją
przyszłość?
Tak, wiążę z muzyką moją
przyszłość.

5. Gdzie widzisz się za 10 lat?
Na cmentarzu *śmiech*. W studiu,
jako lutnik albo władca całego
świata.

6. Gdzie i kiedy będzie można
zespół „Slagtered” usłyszeć
najwcześniej?
Jak się uda, to na święcie Trzech
Braci, a jak się nie uda, to nie mam
pojęcia.

Przygotowały:
Adrianna Cieńciała
Wiktoria Klimosz

Norbert Klęk jest uczniem klasy
3c. Od lat pasjonuje się muzyką,
a wraz z przyjaciółmi stworzył
zespół! Postanowiłyśmy zapytać
go o szczegóły.

1. Kiedy zacząłeś grać na
gitarze?
Ze 3 lata temu.

2. Od zawsze chciałeś grać w
zespole?
Od zawsze moim marzeniem było
granie w zespole i występowanie na
dużych scenach.

3. Jak nazywa się Twój zespół,
kto w nim jest i jak powstał?
3 lata temu spotkałem kumpla z
dzieciństwa. Okazało się, że gra na
perkusji. Znał jeszcze kilku innych
muzyków, a potem jakoś samo się
tak ułożyło, że zaczęliśmy grać. W
zespole jest Kacper Brzuska (gitara
i wokal), Kamil Malczak (bas),
Maciej Suszka (perkusja) i ja
(gitara).  A jeżeli chodzi o nazwę, to
zespół nazywa się „Slaugtered”.

Slugtered Święto Trzech Braci

Gitara

Perkusja

Facebook Internet

Internet

Internet
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Cierpiąca na raka tarczycy Hazel za namową
rodziców idzie na spotkanie grupy wsparcia.
Poznaje tam nastoletniego Gusa, byłego
koszykarza z amputowaną nogą.

Autor próbował ująć temat w bardziej żartobliwy
sposób – przecież wspomnienie o śmiertelnych
chorobach, nowotworze i raku nigdy nie było i nie
będzie przyjemne, dlatego potrzeba nie lada
umiejętności, żeby nie zniechęcić tematem
czytelników. Z różnych powodów lubię takie
opowieści. Bardzo przypasował mi do gustu film
Niespokojni  (z Mią Wasikowską, jeśli ktoś nie
widział, polecam!), czy też Bez mojej zgody  Jodi
Picoult. Tutaj dostałem dosyć niepokorną i
pogodzoną ze swoim losem bohaterkę, której
brakowało pewności siebie i chłopaka będącego jej
przeciwieństwem. Stworzyła się z tego ładna para,
która starała się cieszyć życiem w obliczu faktu, że
w jednym momencie któreś z nich może nagle
zniknąć ze świata żywych.

Moim zdaniem film jak i książka to typowy
wyciskacz łez, dla nastolatek. Nie ma w nim nic
ujmującego, pouczającego czy też czegoś, co
możemy wnieść do własnej rzeczywistości jako tak
zwaną "lekcję życiową" (a może to ja nie mam
uczuć?). Jednakże biorąc wszystko razem możemy
śmiało stwierdzić, iż gra aktorów jest dobra (takie
mocne 3/5).
Osobiście filmu nie poleciłbym nikomu, ponieważ
jak dla mnie, nie jest warty uwagi.

Autor: Sebastian Sikora

Recenzja filmu pt. "Gwiazd
Naszych Wina"

Czyli coś nie coś o litości i współczuciu.

.

.
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Spektakl - "Czerwony Kapturek szuka księcia"

21 stycznia 2015 r. uczniowie klasy 2 c
zaprezentowali przedstawienie pt.
"Czerwony Kapturek szuka księcia".
Spektakl odbył się w Zespole Placówek
Szkolno -Wychowawczo -
 Rewalidacyjnych w Cieszynie.

Nasze Gimnazjum odwiedziło placówkę
już po raz trzeci, aby zaprezentować
przedstawienie kółka teatralnego.
Wszyscy dobrze się bawili, a  uczniowie
klasy 2 c planują już odwiedziny w
cieszyńskich podstawówkach.

Życzymy dalszych tak udanych
pomysłów!

2C

Półmetek akcji
"Zbieraj baterie-

Dbaj o
środowisko."

Int.

Od początku
roku szkolnego
uczniowie
naszego
gimnazjum
aktywnie
uczestniczą w
akcji zbierania
zużytych
baterii.
Aktualna waga
zebranych
baterii wynosi:
25,8 kg.
Szczególne
wyróżnienie

należy się
klasie 3 c, która
zebrała ponad
15 kg baterii. 

Dziękujemy!

Zachęcamy
wszystkich do
udziału w akcji,
której
podsumowanie
nastąpi w
czerwcu 2015.

Czerwony Kapturek

Int.
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Walentynki

Int.

W Walentynki piękny świat,
więc Ci życzę uroczyście:
żyj przynajmniej dwieście
lat!...
Ze mną, oczywiście!  

Kochanie, czy wiesz że św.
Walenty wcale nie jest
patronem zakochanych,
lecz ludzi chorych
umysłowo? Mimo to śle do
Ciebie tą wiadomość w
dniu jego święta, ponieważ
Kocham Cię jak wariatka!

Imię moje - kocham Cię. A
nazwisko - domyśl się :-)

W dniu Walentynki niosę
nowinki,
Że serce moje jest na
zawsze Twoje.
Takie wyznanie przyjmij,
kochanie,
A potem niech się, co ma
być, stanie!

Abra Kadabra
Sim Sala Bim
On Sie Zakochał
A Ona W Nim
Abra Kadabra
Hokus Pokus
Świat Jest Pełen
Miłosnych Pokus.

Przygotowała
Natalia Szczurek  

Humor zone :-)
Walentynki

N. Szczurek

Int.
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Kulig klas: 2a, 2c, 3c

Kulig

Kulig

Kulig

Kulig

Tuż przed feriami tj. w piątek 30.01.2015
klasy 2a, 2c oraz 3c wybrały się na kulig. 

Oto kilka zdjęć z udanej eskapady do
Wisły. Kto był na pewno nie żałował!

...ale na tym nie koniec! Ferie się
skończyły ale zabawa trwa nadal!

 Czekamy na kolejne kuligi :-))

S. Gabzdyl

S. Gabzdyl

S. Gabzdyl

S. Gabzdyl



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 02/2015 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL luty 2015

Int

Int.

Moje zainteresowania: Adam Królak

Zwierzęta - w tym numerze dowiemy się
czegoś więcej o dużych kotach

Lwami zainteresowałem się w
wieku trzech lat, ponieważ
bardzo spodobała mi się ich
uroda, siła, mądrość działania,
wola przetrwania.
Lwy to dzikie koty. Żyją w
Afryce i w Azji. 
Lwy są zaraz po tygrysach
największymi kotami świata.
Duże koty są drapieżnikami,
najczęściej występują w
grupach od dwóch do
kilkunastu a nawet
do kilkudziesięciu osobników,
którymi rządzi jeden lub dwa
samce. Lwy polują na zwierzęta
kopytne np. antylopy, zebry,
bawoły, itp. Niekiedy polują
nawet na słonie i guźce. 
Zasiedlają z reguły równiny
czyli sawannę, rzadziej
występują na terenach
pagórkowatych.

Lwy to jedyny gatunek kotów,
który żyje i poluje w grupie. 

Polowanie odbywa się w
odpowiednio
przygotowanym ataku przez
wszystkie lwice. 
Samce lwów nie uczestniczą w
polowaniach,
ale za to pierwsze przystępują
do jedzenia upolowanej przez
samice zdobyczy.

Niestety te jak i wiele innych
drapieżnych kotów są
zagrożone wyginięciem m.in. z
powodu zmian klimatycznych,
kłusowników,  niszczenia ich
siedlisk i chorób. 
Jedyną szansą dla wszystkich
jeszcze żyjących, a
zagrożonych wyginięciem
zwierząt, są 
rezerwaty przyrody oraz
ogrody zoologiczne.

Przygotował Adam Królak

A, Królak

A. Królak


