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Hej, uczniaki kornfantaki!

Po roku ciszy
reaktywujemy
wydawanie
„Kornfantaka” już w
całkiem nowym
składzie
redakcyjnym. Jest
to internetowa
gazeta realizująca
edukacyjny projekt
dzienników
regionalnych
Polskapressess,

skierowany do
szkół – uczniów i
nauczycieli. 

       

Patronat Dziennika Zachodniego
Rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna się w naszej szkole od
wielu niespodzianek.Jedną z nich jest objęcie patronatem przez
Dziennik Zachodni- znaną, lokalną gazetę- klas realizujących
program komunikacji medialnej.Ich uczniowie będą mogli
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez dziennikarzy,
co  da możliwość rozwinięcia umiejętności pisania i umożliwi
zdobycie wiedzy o mediach. W taki sposób Dziennik Zachodni
pomaga młodym reporterom w spełnianiu ich marzeń.

Oto nasza redakcja
Justyna Kulesza zabierze nas
w podróż dookoła świata w
dziale "Podróże marzeń".
Śląskiego nauczymy się u
Patrycji Ożany w „Kąciku
Ślązaka”.
Szkolne wydarzenia będzie
opisywać Monika Białecka w
cyklu „Z życia szkoły”.
Gracjan Misztal podzieli się z
nami nowinkami i
informacjami o wydarzeniach
sportowych w  dziale „Ze
świata sportu”.
Paulina Kapusta rozśmieszy
nas w „Świecie humoru” i
przedstawi recenzje filmów
wartych obejrzenia. 
Magdalena Niezgoda zajmie
się fotoreportażami z
ostatnich wydarzeń,
Aleksandra Lasia zabierze nas
do świata „Inności wokół
nas”, gdzie spotkamy się
z recenzjami książek i życiem
popkultur.

Co w numerze:

ślubowanie klas I konkursy ZS2
Podróże marzeń Kącik Ślązaka Czy
warto się uczyć języków obcych?
Kiedy nadejdzie pełnia - recenzja
książki pt. "Wilkołak" Strefa humoru

logo

redakcja

Reaktywacja
Po roku ciszy już, w całkiem nowym składzie redakcyjnym,
reaktywujemy wydawanie szkolnej gazety internetowej
„Korfantak”. 

Uczestniczymy w ten sposób w realizacji edukacyjnego
projektu dzienników regionalnych Polskapresses
skierowanego do szkół – uczniów i nauczycieli.
W naszej gazetce będziemy poruszać różne problemy z
życia szkoły, przedstawiać sprawy ważne dla społeczności
uczniów, informować o  ciekawych wydarzeniach.

Redakcja

Magda
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Ślubowanie klas I
 
       Dla uczniów klas I, rok szkolny 2013/2014 przyniósł niezliczoną ilość zmian. Nowi nauczyciele i przedmioty
to tylko niektóre z konsekwencji wyboru szkoły.

      27 września odbyła się uroczystość Ślubowania klas I. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu,
mogliśmy usłyszeć przemowę pani dyrektor Haliny Hrynczyszyn, po czym nastąpił sam moment ślubowania. W
drugiej- mniej oficjalnej części, uczniowie mogli zapoznać się z historią szkoły, a później z gronem
pedagogicznym dzięki prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia kl II B LO A. Gatnara
      
       Redakcja "Korfantaka" , zaciekawiona wrażeniami oraz oczekiwaniami pierwszaków wobec ich nowego
etapu w życiu, postanowiła zapytać, co myślą o nowej szkole. Przedstawiciele klas zostali przez nas poproszeni
o odpowiedzenie na kilka pytań na temat szkoły oraz ich dalszych planów  na przyszłość. Na pytanie o coś co
szczególnie podoba im się w szkole, najczęstszymi odpowiedziami były: kompleks sportowy oraz świetnie
prowadzone lekcje przez nauczycieli. Niemal każdy pierwszak poleciłby ZS2 swoim młodszym znajomym, a jeśli
chodzi o uroczystość ślubowania, każdemu spodobał się sposób przedstawienia historii szkoły.

      Mamy nadzieję, że nasi nowi uczniowie już przyzwyczaili się do nowej szkoły oraz życzymy im wielu
sukcesów w dalszej nauce.

Ślubowanie

Ślubowanie

Magdalena Niezgoda

Magdalena Niezgoda
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Konkursy w naszej
szkole

Konkursy językowe w naszej szkole
 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języka angielskiego zapraszają 
uczniów  do wzięcia udziału w wielu konkursach:

Olimpiada z języka  angielskiego
Know America  2014
Olimpiada lingwistyczna ,, Myślę więc wymyślę”
,,Szkoła marzeń”
Konkurs tłumaczeniowy ,,Day by Day”
II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielski

.   

Październik w naszej szkole przywitaliśmy w sportowej atmosferze. 
Wszystko to za sprawą zorganizowanych przez naszych wuefistów,
a konkretnie Pani Iwony Cieśli wewnątrzszkolnych zawodów ,,trójek
siatkarskich". 
Wydarzenie to miało miejsce w środę 2 października 2013 roku w sali
gimnastycznej naszej szkoły. W zawodach udział wzięło 15 ekip. 
W turnieju brały udział tylko przedstawicielki płci pięknej. System
rozgrywania zawodów to system pucharowy, natomiast finał w systemie
każdy z każdym. Poziom rozgrywek był wysoki, jednak zwycięska
drużyna mogła być tylko jedna. 
Okazała się nią drużyna 3Bit w składzie: Edyta Gnaś, 
Patrycja Bodorecka i Karolina  Jałowiecka.  
Tuż za nimi uplasowały się uczennice drugich Liceum Klaudia Zawidzka,
Patrycja Bawoł i Anna Szczepanik czyli Majonezy. 
Na najniższym stopniu podium znalazły się Pędzące Wielbłądy w
składzie Klaudia Adamczyk, Adrianna Tylutki, Aleksandra Barczyk, 
Magdalena Chłopecka.

Zwyciężczyniom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w
karierze sportowej , a pozostałym
ekipom walki w kolejnych edycjach!

                        Gracjan Misztal

W dniu 4.10.2013 r. odbył się zorganizowany przez Panią Katarzynę Śnieg
i Pana Ryszarda Oślizło konkurs wiedzy o życiu i twórczości Agaty
Christie. Był on przeznaczony dla klas II LO.1 miejsce zajęła Justyna
Kulesza a tuż za nią uplasowały się Monika Białecka i Aleksandra Lasia.
W rywalizacji drużynowej na pierwszym miejscu uplasowały się
Małgorzata Skorupa i Marcelina Lazar. Na drugim stopniu podium stanęli
Karol Ledwoń i Bartosz Nowacki z 2B LO, a na najniższym stopniu
podium stanęli Oskar Rychel i Marcin Kuś z 2A LO.

Zdrowe odżywianie
W roku szkolnym
2013/2014 nasza szkoła
przystąpiła do projektu
promującego zdrowie.
Głównym celem jest
propagowanie zarówno
zdrowego trybu życia, jak i
prawidłowego odżywiania
się. 
Koordynatorami projektu
są: p.Beata Knopek i pani
Emilia Antończyk.
Za sprawą projektu w
naszej szkolnej stołówce
możemy zakupić drugie
śniadanie za jedynie 1,50
zł. W jego skład wchodzi
kanapka i herbata.
   
                       Patrycja Ożana

zawody
zawody

Magda
Niezgoda

Magda Niezgoda
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  Podróże marzeń
      W tym dziale będę opisywać miejsca, które w przyszłości koniecznie chcę zwiedzić, podając jednocześnie
przyczynę wyboru takiego, a nie innego miejsca. Nie bez znaczenia ten dział przybrał taką nazwę, gdyż podróże
te odbywają się jedynie mentalnie, w mojej głowie. Jednak w pierwszym artykule, chciałabym uświadomić, jakie
korzyści płyną z odbywania podróży, czy fakt istnienia internetu czy telewizji odbierają sens podróżom. 
     Przede wszystkim wyruszając w wojaż, wreszcie mamy czas, w którym czujemy się wolni od spraw
przyziemnych oraz obowiązków szkolnych, czy w przypadku dorosłych - służbowych. Zapominamy zupełnie o
wszystkim, oddalamy się od stresów, napięć i to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy spakować bagaże
i wyruszyć w drogę. Oczywiście, w odpowiednim czasie i sprzyjających dla nas okolicznościach. Wiadome jest,
że w okresie szkolnym raczej nie możemy sobie jechać od tak, bo trzeba się uczyć, ale kto powiedział, że nie
można planować czy marzyć? ;) Choć muszę przyznać, że czasem właśnie takie spontaniczne wypady są
bardziej ekscytujące niż takie długo planowane. Jednak nie zawsze. Np. taki "wypad" do USA...  W przypadku
nas, Polaków, gdzie musimy starać się o wizę, na pewno nie jest organizowany "na spontana", a kiedy w końcu
nadchodzi ten upragniony dzień wylotu, jesteśmy bardzo podekscytowani. I to już drugi powód, dlaczego warto
podróżować. Radość, ekscytacja, emocje. Uwalniają się endorfiny, zwane hormonami szczęścia. 
    Co więcej, nikt nam nie odbierze wspomnień, emocji, które przeżyliśmy. Oglądając program geograficzny,
podróżniczy w telewizji czy internecie, wzbogacamy naszą wiedzę, owszem. Ale nie poznajemy samego siebie.
Natomiast, kiedy odkrywamy nowe miejsca, przemierzając krańce świata zaznajamiamy się ze samym sobą.
Znajdując się w różnych sytuacjach, poznajemy naszą reakcję, nasze działanie itd. 
    Na koniec apeluję do wszystkich. Cieszmy się z nadchodzących wakacji (coraz bliżej do następnych, w 2014
;) ) Niech marzenia o podróżach często goszczą w naszych głowach. Dążmy do ich realizacji, nawet gdy
zajmuje to dużo czasu, bo czas i tak upłynie. A potem przychodzi satysfakcja z osiągniętego celu.

                                                                                                                        Justyna Kulesza
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                              Kącik Ślązaka

     W 'Kąciku Ślązaka' postaram się przybliżyć Wam gwarę śląską i język śląski. 
Opowiem o ważnych wydarzeniach z życia Ślązaka, o świętach po śląsku i wielu innych rzeczach oraz              
o wydarzeniach związanych z Górnym Śląskiem. Dla niektórych może być to mowa kompletnie
niedorozumienia. 
Postaram się w jak najlepszy sposób, aby nauka śląskiego była łatwa i przynosiła pożądane efekty.
Na początek zapoznajmy się z położeniem naszej pięknej krainy.
     Gurny Ślunsk ( Górny Śląsk)- historyczno krajina rozlygowano na terynie Polski a Czeskij Republiki 
we dorzyczu gurnyj Uodry a poczunkowygo bjygu Wisły, połedńowo-wschodńo tajla Ślunska. 
Wschodńo tajla Ślunska mjanowano we Strzedńich Storoczach Kśunżynstwym Uopolskim a mjano te pochodźi
uod tytulatury Pjastuw, uopolskich fysztuw – Dux Opoliae – erbuw Mjeszka I Motloszłapygo. Uokryślyńym
"gurnoślunski" fest czynsto używo śe do jednostkuw a uorgańizacyjuw uod Slunska      
a Małopolski a tyż te, kere leżum we ślunskim a małopolskim wojewudztwje.
                                           Kilka słów o naszej 'piyknej godce'.
   Jynzyk ślunski je zespołem gwar używanych przez rodzimych miyszkańców Gurnego Ślunska, po obu
stronach granicy - w Polsce i Czeskij Republice. Jynzyka ślunkigo na co dziyń używo co najmij 70 tys. łosób (tyle
przyznało się do tego w spisach powszechnych w łobu krajach), dla kierych je on piyrszym abo drugim
jynzykiym, używanym na równo z jynzykiym urzyndowym w danym państwie. Jynzyk ślunski dzieli się na  5
grup gwarowych: centralno (gliwicko i strzelecko), wschodnio (katowicko  i lubliniecko), południowo (cieszyńsko,
jabłonkowsko, czadecko), zachodnio (raciborsko, prudnicko), północno (opolsko, olesko, sycowsko,
niemodlińsko). 
    Jynzyk ślunski je mylony czynsto z tzw. "gwarą ślunską". Tzw. "gwara ślunsko" występuje jednak równolegle
z prawidłowym jynzykiym ślunskim - je to popularyzowany przez radio i telewizyja  (w mniyjszym stopniu
literatura) sztuczny "sceniczny" twór jynzykowy. Twór tyn powstoł, by uprzystympnić jynzyk ślunski polskij
publiczności, a zarazym spolonizować go. Stanowi un tak naprowde jynzyk polski, kiery je jedynie stylizowany na
ślunski, z dodatkiym pojedynczych słów niemieckich, kiere w prawidłowym jynzyku ślunskim nie zawsze
występują. Tzw. "gwara ślunsko" zwana jest też "masztalszczyzną" (od stylizowanych na śląski dowcipów
Masztalskich) lub "bercikowszczyzną" (od "gwary" Bercika, głównego bohatera serialu "Święta wojna"). Niekierzi
ślonscy artyści, jak np. zespół Underground , majom odwaga przyznać się, że wykorzystywano przez nich
mowa, je bardzij mieszankom ślunsko-polskum. Niestety wiynkszoś wykonawców łuznaje swój "scyniczny
ślunski" za jynzyk Ślunzoków, czym przyczynio się do degradacji jego łoryginalnej formy. 
      Język polski w porównaniu z tzw. "gwarą śląską" i prawidłowym językiem śląskim: 
          
          JĘZYK POLSKI                        "GWARA ŚLĄSKA"                     JĘZYK ŚLĄSKI 
            Ja się nie wstydzę                     Jo sie nie wstydza                      Mje ńyma gańba 
             Ja to lubię                                   Jo to lubia                                    Móm to růd/rada 
              Ja Cię kocham                         Jo Cie kochom                           Jo Ci přaja
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                   Patrycja Ożana

  źródło:
 -http://szl.wikipedia.org/wiki/Przod%C5%84o_zajta
 -http://www.pogaduchy.co.uk/1istoria-jezyka-slaskiego-vt10603.htm
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1. Raczej każdy słucha zagranicznej muzyki. Poprzez
naukę języków, w końcu możemy dowiedzieć się,
czego słuchamy. To wspaniale wiedzieć, co ma do
przekazania nasz ulubiony wokalista czy zespół, czyż
nie?

2. Możesz zarobić, dając korepetycje. Gwarantowana
satysfakcja, że mogłeś komuś pomóc, a także
możliwość zakupienia kolejnej obcojęzycznej książki.

3. Gdziekolwiek się znajdziesz, możesz poznać
świetnych ludzi, którzy niekoniecznie porozumiewają
się w twoim ojczystym języku. I co wtedy? Można
pokazywać na migi, ale na dłuższą metę, to chyba
męczące...

4. Lubisz poznawać inne kultury, zwiedzać, ale jest
problem... Wątpliwe jest, abyś się dużo dowiedział, nie
potrafiąc zadać prostego pytania, np.: co to jest?

5. Możesz oglądać filmy, czytać książki, gazety w
oryginale! Po co się męczyć, np. oglądać jakiś ciekawy
film i zarazem czytać polskie napisy?

6. O szczęście się walczy, a czasem nawet podróżuje
za nim po całym świecie. A co jeśli te szczęście
niekoniecznie mówi po polsku? ;)

Poczuj się obywatelem świata! Ucz się języków! To
świetna zabawa!
Więc na co czekasz?

Ucz się języków ucz, bo nauka języków to do
świata klucz!

Oczywiście nauka języków obcych nie jest łatwa,
ale jednocześnie bardzo ważna. Warto znaleźć
motywację, bo bez niej automatycznie skazujesz
się na porażkę. Dlaczego? Otóż, nie chłoniemy
informacji, gdy się do czegoś zmuszamy. 
Dla mnie taką motywacją jest, to że mogę
porozumieć się z innymi ludźmi z całego świata czy
oglądać filmy bez polskiego lektora i napisów. Dla
Ciebie może być to coś innego, np. świadomość, że
trenujesz mózg, pamięć oraz wiele innych
powodów.

Czy warto uczyć się języków obcych?

Wybierz prawidłową odpowiedź:

a) Warto!
b) Warto!
c) Warto!

Poniżej znajduje się 6 podpowiedzi, aby wybrać
właściwe rozwiązanie ;)
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Z cyklu Człowiek
Suchar : 

Kot, który lata:
Kotlecik XD

Miejsce łowów
kota: kotłownia:)

.

.

.

.

.

Strefa humoru ^ ^ 
Każdy kto lubi się pośmiać znajdzie
tu coś dla siebie. 

Nauczycielka
pyta Jasia:Co
wiesz o
bocianach?
-To bardzo
mądre ptaki
odlatują gdy
tylko            

rozpoczyna
cię   rok
szkolny.    -   

Synku, kiedy
poprawisz
dwójkę z
matematyki?

- Nie wiem,
mamusiu,
nauczyciel nie
wypuszcza
dziennika z rak.

Gangster wraca
do domu.
-Powinieneś byś
dumny ze
swojego synka!-
Wita go żona-
Wypowiedział
swoje pierwsze
słowa.
-Tak?! A jakie?

"Mama"?
"Tata"?
-Nie, "Ręce do
góry!"

Prosiaczek
zaprasza
Kubusia do
swojej łódki.
Wsiadają. Nagle
miś uderzył go
w tył głowy. 
–Aua! A to za
co?!-krzyczy
zaskoczony
Prosiaczek

-Bo wy, świnie
zawsze coś
knujecie.

Nigdy nie
należy ufać
łysemu i
rudemu. Rudy
jak wiadomo
jest fałszywy a
łysy mógł być
kiedyś rudy.

.

.

.

.

.
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Kiedy nadejdzie pełnia...
Wielu nastolatków naczytało się już wielu wampirzych
sag jak "Pamiętniki wampirów", czy "Zmierzch". Co
mają przy tym począć wilkołaki? Przy krwiopijcach
tracą na swojej popularności, ale jest jedna książka,
która powinna Was zachwycić. Przedstawiam Wam
"Wilkołaka" Jonathana Maberrego.
Po śmierci matki szczęśliwe życie Lawrence'a Talbota
straciło swój kolor. Szok wywołany tym zdarzeniem
oraz wielka niechęć i żal do ojca, oddaliły go od domu i
młodszego brata. Chłopak opuścił wiktoriański dwór,
by szukać zapomnienia w dalekiej Ameryce. Obecnie
jest znanym aktorem teatralnym. Lecz spotyka go
kolejna tragedia- jego brat Ben zostaje brutalnie
zamordowany. Powraca on do Blackmoore i odkrywa,
że w wiosce rządzi strach. Krąży wiele pogłosek o
krwiożerczej bestii, która stoi za śmiercią Benjamina.
Dla innych bardziej wiarygodny jest atak okrutnego
szaleńca, ale Lawrence przysięga narzeczonej
zmarłego, że rozwikła zagadkę jego śmierci. .

A. Lasia

Jonathan Maberry- twórca przerażającej trylogii Pine
Deep - zaprasza nas do wiktoriańskiego świata
strachu w nowej odsłonie. "Wilkołak" jest trzymającym
w napięciu horrorem pełnym przerażenia, makabry,
intryg, zwrotów akcji... i małego wątku miłości :)
Polecam tą książkę dla fanów horrorów, którym
znudziła już się miłosna historia o wampirach,
przenosząc ich do świata krwiożerczych wilko-
podobnych bestii. Zachęcam też do obejrzenia filmu
opartego na wydarzeniach w powieści. 
                                                 Aleksandra Lasia

Joe Johnston

Jonathan Maberry

Wyruszając o pełni księżyca do obozu Cyganów,
śladem tajemniczego medalionu Bena, Lawrence staje
oko w oko z bestią.
Przeżywszy atak, nosi jej znamię, po czym zostaje
wyklęty i osadzony w tym samym szpitalu
psychiatrycznym, gdzie przebywał jako dziecko po
śmierci matki. Ale najbardziej niepokojący jest fakt, że
Bogini Łowów wzywa go do siebie...

Jonathan Maberry

"Wilkołak"

"Wilkołak"
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