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Vincent van Gogh
Katowicka wystawa

Euroweek- wyjazd
inny niż wszystkie 

                  Reaktywacja 
               gazetki szkolnej

W bieżącym
roku szkolnym
zdecydowano
się na
reaktywację
szkolnej
gazetki.
Podobnie jak
poprzednio jest
ona tworzona
przez uczniów
na makietach
udostępnianych
w portalu
JUNIOR
MEDIA.
Obecni
redaktorzy to
głównie
szóstoklasiści.

Szkolna gazetka
Tłelfka była
wydawana w
naszej szkole od
2008 roku w formie
papierowej. 
W 2010 nasza
redakcja zaczęła
współpracować

z Grupą
Wydawniczą
POLSKA
PRESSE. Nasza
gazetka była
wówczas kilka
razy
wydrukowana w
prawdziwej
drukarni
Dziennika
Zachodniego w
Katowicach w
ilości 250
egzemplarzy na
numer. Marzy
nam się
podtrzymanie tej
tradycji.
Chętnych
zapraszamy do
współpracy.  HB

Euroweek to 5
dniowy wyjazd
grupy uczniów ze
szkoły do jednego
miejsca w Kotlinie
Kłodzkiej. Grupa
uczniów z klas
szóstych i ósmych
uczestniczyła
właśnie w takim
wyjeździe. W
jednym ośrodku
przebywa kilka grup
z różnych
miejscowości. Nasi
uczniowie byli z

grupą spod Lublina.
Od pierwszego dnia
codziennie
mieliśmy zajęcia z
wolontariuszami,
którzy mówili do
nas tylko po
angielsku. Na
zajęciach bawiliśmy
się wspólnie w celu
integracji. Każdego
dnia byliśmy też
dzieleni na różne
grupy (więcej na
stronie 2.)   

W Katowicach w
szybie Wilson od
03.09 do 29.11 była
wystawa o
Vincencie Van
Goghu. Wystawa
była bardzo
interesująca.
Można było się
dużo dowiedzieć o
wybitnym malarzu
oraz jego dziełach. 

 
Czytaj więcej na
stronie 2...

Między innymi były
tam dzieła takie jak
Słoneczniki.
Dzieł tych
wyprodukował aż
jedenaście.
Cztery podczas
pobytu w Paryżu i 
7 w Arles. Pierwsze
dzieła
wyprodukował w
1887 roku w
Paryżu. Słoneczniki
kosztowały 39,9 
milionów dolarów

Powitanie

                      Kulisy maratonu Niepodległości!

 W dniu 10 listopada 2022 roku w naszej szkole odbył się
sztafetowy maraton z okazji Dnia Niepodległości. Maraton ten
spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko
uczniów, ale także Nauczycieli. Głównym organizatorem tego
wydarzenia była Pani Ewa Figiel, z którą udało mi się
przeprowadzić wywiad!
więcej znajdziesz na stronie 4.

Szefowa biegu Pierwszy już na
mecie

ZSP2 Gliwice

A.T A.T A.T

Internet



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 01/2023 | Strona 2  
www.juniormedia.plTłelfka

Czekolada jest
zawsze dobra

   Dowcip Dnia

Euroweek cd.

Vincent van Gogh
cd.

Jak się nazywa
słodka Ada?
CzekolAda

  Musieliśmy w nich przygotować
zadane tematy i był to bardzo
fajny punkt programu, bo grupa
zbierała się w jakimś pokoju i
wspólnie wśród śmiechów i
chichów próbowała przygotować 

prezentację po angielsku. Potem
zbieraliśmy się w jednej sali i w
atmosferze zabawy, nie
rywalizacji, pokazywaliśmy swoje
scenki. Niektórzy się stresowali,
inni podchodzili do tego na luzie.

Atrakcyjne było to, że
wolontariusze byli z bardzo
odległych stron świata.
Niko (Mr Nutella) pochodził z
Polinezji Francuskiej, którą my
nazwaliśmy Nutellaland. Cherry
była z Wietnamu. Mimo drobnej
budowy operowała bardzo
donośnym głosem, dzięki czemu 
potrafiła opanować 90 osób. Była
jeszcze Eka z Gruzji i Layla z
Azerbejdżanu. Wszystkie zadania
wykonywaliśmy po angielsku.
przedstawiali Spidermana czy
Królewnę Śnieżkę. 

Wszystkie
zadania
wykonywaliśmy
po angielsku.
Najweselsze
było np.
odegranie w
języku
angielskim
wybranej bajki.

Nasi uczniowie
przedstawiali
Spidermana
czy Królewnę
Śnieżkę.  

Czekolada ma
dużo rodzajów
np. Czekolada
gorzka ma
najwięcej kakao
-Czekolada
mleczna ma
dodatek mleka

-Czekolada
deserowa jest w
pół drogi
miedzy mleczna
a gorzką -
Czekolada biała
Nie jest
czekoladą bo
nie ma kakao.

Powszechnie
uważa się, że
czekolada
poprawia
nastrój i dodaje
energii.
Dobrze więc
mieć kostkę

ulubionej
czekolady pod
ręką, tak na
wszelki
wypadek :)

Vincent van
Gogh stworzył
wiele dzieł,
mimo krótkiego
życia. Odkryto
do tej pory
ponad 2000
jego rysunków i
obrazów.
Najbardziej
znane są jego

"Słoneczniki",
"Kwiaty
migdałów",
"Gwiaździsta
noc", "Zjadacze
ziemniaków",
"Autoportet",
"Irysy", "
Sypialnia w
Arles",

CzekoladaInternet
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Zajęcia z Nutella Występy, szaleństwa, pokazyHB A.T
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        Kulisy maratonu Niepodległości- cd.

Kącik Historyczny- Radiostacja
Gliwicka

 Ciekawostki        
    historyczne!

Oto i kontynuacja kulis! Zapraszam na wywiad
przeprowadzony z Organizatorem wydarzenia:

Maja Kwiatkowska: Skąd się zrodził pomysł na
zorganizowanie maratonu?
Ewa Figiel: Biegam już od 8 lat. Podczas jednego z
treningów zrodził mi się pomysł zorganizowania
maratonu i zanim skończył się trening, miałam już w
głowie cały plan.
M.K: Ile osób bierze udział w wyścigu?
E.F: W zawodach bierze udział 80 zawodników.
M.K: Czy były jakieś problemy z organizacją
maratonu?
E.F: Tak, było kilka rzeczy na które były potrzebne
zgody i finanse.
M.K: Czy ktoś pomagał w organizacji wydarzenia?
E.F: Tak, kilka osób mi pomagało m.in Pani Martyna
Kokoszka, Pan Malczewski i życzliwość nauczycieli!
M.K: Kto sponsoruje nagrody? 
E.F: Nagrody za udział ufundowali R.R, pani
Dyrektor i anonimowy dobroczyńca 
M.K: Dziękuję

Krótki odpoczynek

Pewien
kierownik
Radiostacji
rzekł, że
Niemcy użyli
mikrofonu
burzowego. Ale
dlaczego nie
powiedzieli tego
przez normalne
studio w
Radiostacji?? 
Ponieważ w
Gliwicach były
dwie
radiostacje.

Jedna
Nadawcza, a
druga
Redakcyjna. Ci
napadli na
nadawczą, która
służyła do
nadawania
ważnych
komunikatów o
zmianach
atmosfery-
cznych.
Więc jedynie
tam był tylko ten
mikrofon.

Prowokacja
Gliwicka.
31 września o
godz. 20 grupa
Niemców
przebrana za
polskich
żołnierzy
zaatakowała
Radiostacje w
Gliwicach. Cała
Akcja polegała
na
usprawiedliwie-
niu
wtargnięcia

na Polskę!
Powiedzieli
jedynie 9 słów
po polsku, które
już pozwoliły na
kontratak ze
strony III
Rzeszy. Ta cała
sytuacja
doprowadziła do
rozpoczęcia się
II wojny
światowej.

A.T
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