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ZIELONA PRACOWNIA
Wyrzucamy ogromne ilości butelek plastikowych, choć wiemy, że
tworzywa sztuczne są bardzo szkodliwe dla środowiska.

DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWEJ BUTELKI

Na zajęciach technicznych uczniowie klas szóstych i trzecich gimnazjum
zaprojektowali i wykonali elementy dekoracyjne i przedmioty codziennego
użytku z plastikowych butelek.
Wszyscy bardzo zaangażowali się w tę pracę. Uruchomili swoją
wyobraźnię, Internet i wykazali się dużą kreatywnością. Powstały bardzo
ciekawe prace z butelek, zakrętek i innych tworzyw sztucznych.
Wystawa na szkolnym korytarzu cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Być może stała się inspiracją dla wszystkich, którym bliska jest idea
recyklingu.
Na uwagę zasługują pomysły Pauliny i Michała z klasy III b.
Kamila Kraska

MAKULATURA I NAKRĘTKI

Akcje zbierania makulatury, baterii i nakrętek prowadzone są w naszej
szkole od około dziesięciu lat.
Uczniowie chętnie w nich uczestniczą — wiedzą, że nakrętki są
oddawane na szczytne cele (dodatkowo otrzymują pochwały od Pani
Basi).
W tym roku szkolnym nakrętki zbieramy na rehabilitację
niepełnosprawnego chłopca i na pomoc podopiecznym hospicjum w
Sosnowcu.
Makulatura jest zbierana przez dwa do trzech miesięcy. Gdy waży już
ponad tonę, wędruje do skupu, gdzie czeka ją nowe, lepsze życie.
Zbiórkę koordynuje Pani Woźna. Zachęcamy do obejrzenia wywiadu
zamieszczonego na blogu ZIELONEJ PRACOWNI, w którym Pani Basia
opowiada, jak przebiega ta akcja w naszej szkole.
Zuzia Kaptur

Rezultaty naszej akcji:
4,5 tony makulatury
i ok. 100 worków nakrętek
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Po raz XIV Hufiec Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego obchodził Dzień Myśli Braterskiej.

WSZYSCY HARCERZE TO JEDNA RODZINA

Uroczystość jak co roku rozpoczęła się mszą harcerską w kościele pw. św. Trójcy. Następnie w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta miało miejsce spotkanie zuchów, harcerzy, instruktorów i starszyzny, czyli czterech pokoleń tych,
dla których szary i zielony mundur jest wizytówką przynależności do ZHP.
Oczywiście nie zabrakło jak zawsze gości, czyli naszych przyjaciół, wśród których byli parlamentarzyści oraz
przedstawiciele władz miast i gmin będzińskiego powiatu.
Spotkanie pokoleń to przede wszystkim wspomnienia, gawęda oraz piosenki. Tym razem w wesołej bitwie na
harcerskie śpiewanie w szranki stanęli harcerze z 31 Wielopoziomowej Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej
"Benignus" (w tej drużynie jest najwięcej uczniów z naszej szkoły) i instruktorzy. Radosna atmosfera
zawładnęła całą salą, a było nas ponad 200, gdyż nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących.

GENEZA DMB

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie. Data 22 luty
nie jest przypadkowa – w tym dniu urodził się założyciel skautingu, sir Robert Baden-Powell (1857). A jak się
zaczęło? W Międzynarodowym Biurze Skautek w Londynie w 1927 r. zrodził się pomysł, aby dzień 22 lutego dzień urodzin twórcy Skautingu – stał się dniem spotkań wszystkich skautek.
Dziś ten piękny dzień przyjaźni wszystkich harcerzy, bez względu na wiek, obchodzony jest na całym świecie.
Ola Łyczek

REPERTUAR HARCERZY
Archanioły Śląskiej Ziemi
Szara lilijka
Ballada rajdowa
Obok ciebie
Harcerska miłość
PIOSENKI INSTRUKTORÓW
Płonie ognisko i szumią knieje
Harcerska dola
Echo
Gdybym miał gitarę
Stokrotka
ROZŚPIEWANA 31 ZDH

"BENIGNUS"

Oczywiście nie zabrakło słodkiej przekąski i płynów,
bo trzy godziny uczty duchowej bez wsparcia
żywnościowego raczej trudno wytrzymać.
Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem i
iskierką przyjaźni.
Ola
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RECENZJA
Ostatnio swą premierę miał nowy film studia Marvel - „Czarna
Pantera”, który wyreżyserował Ryan Coogler.

DOSKONAŁY FILM MARVEL'A

Film ten można zaliczyć do gatunku science-fiction, ponieważ są ukazane
nowe technologie w postaci nowoczesnych obiektów latających czy stroju,
który sam się zakłada. Kolejne dzieło Marvel’a jest oczywiście adaptacją
opartą na komiksowych publikacjach tego wydawnictwa, jak wszystkie
filmy studia Marvel.
„Czarna Pantera” opowiada o tajemniczym i nieznanym innym ludziom
państwie, ukrytym w środku Afryki – Wakandzie. Syn króla, – T’Challa,
zostaje jej władcą, gdy dowiaduje się, że jego ojciec został zamordowany.
Przywdziewa strój Czarnej Pantery i teraz on musi bronić swych
poddanych oraz strzec tajemnicy państwa.
Wakanda to w rzeczywistości kraj o bardzo wysokim rozwoju technologicznym, profesjonalnych laboratoriach,
który nie chce pokazywać swoich dóbr, więc jest ukryty za „ścianą”, na której z zewnątrz widnieje widok
biednych pól. A we wnętrzu ziemi, pod Wakandą jest ukrywany skarb tego państwa – niezniszczalny metal
Vibranium. To właśnie o niego walczą bohaterowie pozytywni i oczywiście wrogowie, a wśród nich drugi syn –
czarny charakter, nieżyjącego króla. Zanim w Wakandzie znów zapanuje spokój, wiele się wydarzy.
Głównego bohatera – T’Challę gra aktor, który grał już w innych filmach Marvel’a – Chadwick Boseman. W rolę
podłego i żądnego władzy Erica wcielił się amerykański aktor filmowy i serialowy – Michael B. Jordan. Koleżankę
króla, Nakię zagrała Danai Gurira, natomiast zabłąkanego Amerykanina Martin Freeman. W resztę ról wcielili się
Andy Serkis, Forest Whitaker czy Letitia Wright. Według mnie najlepiej zagrał aktor grający Erica – Michael B.
Jordan.
Scenariusz do tego, według mnie udanego filmu, napisali Joe Robert Cole i Ryan Coogler. Są w nim udane,
pozytywne i czasem śmieszne dialogi, które dodają lekkiego humorku. Muzyka została napisana w większości
przez Grammiego Kendricka Lamara, który 9 lutego wydał płytę z utworami z „Czarnej Pantery”. Uważam, że
ścieżka dźwiękowa jest idealnie dopasowana do fabuły. Efekty specjalne także zaskoczyły mnie pozytywnie.

Moim zdaniem nowy film Studia Marvel był bardzo
interesujący i nie żałuję, że go zobaczyłem.
Zwłaszcza, że oglądałem go w doborowym
towarzystwie, jakim jest moja klasa. Choć trwał 134
minuty, ani przez chwilę nie nudziliśmy się. To
naprawdę dobry film akcji.

fot. Kacper

Ogólnie, według mnie, „Czarna Pantera” jest jednym z
najlepszym filmów Marvel’a, na których byłem.
Podobnego zdania są moi koledzy, choć nie wszyscy.
Kacper Szkop
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Tegoroczny temat DBI dotyczył głównie sextingu, hejtu, cyberprzemocy i ksenofobii.

TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W INTERNECIE

W naszej szkole obchodziliśmy DBI od 12 do 16 lutego, bo wcześniej byliśmy na feriach, więc nie mogliśmy
świętować Dnia Bezpiecznego Internetu 6 lutego.
Gimnazjaliści przygotowali prezentacje na temat kultury w sieci. Najlepsze prace można było obejrzeć na
przerwach. Zainteresowanie było naprawdę duże. Uczniowie, zamiast szaleć po korytarzach,grać i słuchać
muzyki, oglądali i komentowali prace kolegów i koleżanek z najstarszych klas. Również na lekcjach informatyki
klasy oglądały filmy na temat zagrożeń w sieci. Poruszono w nich głównie tematy hejtu.

Uczniowie podstawówki wykonali plakaty, które zdobiły naszą szkołę.
Odbył się też konkurs wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z
internetu, w którym wzięło udział po dwóch przedstawicieli z każdej klasy.
Kolejnym zadaniem uczniów było przygotowanie maskotki wirusa. Można
je było podziwiać na korytarzu.
SP13 jak co roku zaangażowała się w obchody DBI. Jest to bardzo
ważne, aby uświadamiać uczniom o zagrożeniach w sieci.
Pamiętajmy - razem tworzymy kulturę szacunku w internecie!
Karolina Flak

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

SZACUNEK W
SIECI

Tolerancja,
poszanowanie
prywatności,
odmiennych
poglądów to słowa, które łączą
się z kulturą. Jej brak w sieci
skutkuje
cyberprzemocą,
hejtem, sekstingiem, ksenofobią.
A ponieważ dzieci i młodzież
bardzo wykorzystują internet do
komunikacji, powinni wiedzieć,
że dobre i pozytywne relacje są
oparte na poszanowaniu drugiej
strony. Szanując siebie, nie
zapominajmy o innych.
Karolina Flak
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SUKCESY
CZERWONY BARON, ADA I GRAND PRIX

W II Wojewódzkim Konkursie Modelarskim, który odbył się 10 lutego w Boronowie /k.
Częstochowy „Czerwony Baron” Ady Janik z III c gimnazjum nie miał sobie równych.
Wśród
ponad
200
zaprezentowanych modeli samolot
naszej redakcyjnej koleżanki, dzięki
jej delikatnym dłoniom i precyzji
zajął nie tylko I miejsce, ale
otrzymał również Grand Prix za
najciekawszy model w kategorii
dziewcząt.
O sukcesach Ady pisaliśmy już w
kilku numerach naszej gazetki.
Wierzymy, że zanim mistrzyni
modelarstwa opuści naszą szkołę,
dostanie jeszcze kilka nagród.
Kacper
Powiatowy konkurs plastyczny Piękne Anioły cieszył się dużym
zainteresowaniem, gdyż nadesłano 108 prac wykonanych różną techniką.
Wśród nagrodzonych jest aż 9 uczennic z naszej szkoły. To wspaniały
sukces młodych malarek, które potrafiły pokazać piękno, tworząc swoje
anioły. Jury nagradzało oryginalność wypowiedzi plastycznej, jak również
oceniało poziom umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi.
I tak, w kategorii 10 – 12 lat I miejsce zajęła Milena Żołna z kl. IV c, II Dominika Grzyb z VI a, a III - Aleksandra Sokołowska z VI a.
Wyróżniono też prace: Zuzanny Ziemskiej z IV b, Magdy Rudnik z IV d,
Kingi Malinowskiej z VI a i Barbary Knopik z VII c. Natomiast w kategorii
13 – 15 lat I miejsce dostała Julia Rudnik z II b, a II - Karolina Flak z III a.
Gratulujemy pięknego artystycznego spojrzenia na… piękno w anielskiej
postaci.
Karolina Flak

PIĘKNE ANIOŁY
sukcesy w konkursie
powiatowym

W III edycji powiatowego konkursu „Literacka Zimówka” organizowanego
przez Powiatowy Ośrodek Kultury w Będzinie dwie uczennice z naszej
szkoły stanęły na podium. Zuzanna Piesik z kl. V zajęła I miejsce , a
Aleksandra Sasak z IV kl. – III.
Chętnie przeczytamy opowiadania dziewczynek, bo na pewno są
fascynujące.

