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SŁOWEM WSTĘPU
Cześć, siemka,
dzień dobry!
Oddajemy w Wasze ręce
pierwszy w roku szkolnym
2019/2020 numer „Kronik Ka‑
zimierza”. Pewnie zastanawia‑
cie się, o czym chcemy Wam
opowiadać i pisać ? Otó ż chcie‑
libyś my, aby nasza gazeta stała
się miejscem, w któ rym moż e‑
my dowiedzieć się czegoś cie‑
kawego o szkole i o nas
samych. Zamierzamy Wam pre‑
zentować co dwa miesiące naj‑
waż niejsze wydarzenia, w któ ‑
rych jako uczniowie braliś my
udział.
Będziemy mó wić o sukcesach
sportowych i naukowych, po‑
kazywać artystó w, rozmawiać
z ciekawymi uczniami. Specjal‑
nie dla Was zamierzamy prze‑
prowadzać wywiady z Wa ‑
szymi ulubionymi nauczyciela‑
mi. Tym, któ rzy przygotowują
się do egzaminó w, będziemy
przypominać lektury szkolne,
a tym, któ rzy lubią czytać
w ogó le, będziemy polecać in‑
ne!

prosić koleż ankę do kina?
Powiemy Ci, co warto zoba‑
czyć .
Jeś li jeszcze nie wiesz, jaki
kolor jest ulubionym kolorem
pana od biologii – zapytamy go
o to. Interesujesz się piłką noż ‑
ną i grasz w jakimś klubie?
Powiedz nam o tym – my po‑
wiemy o tym całemu ś wiatu!!!

"Kroniki Kazimierza" to Wasza
Szukasz nowej muzyki? Nasi gazeta!!!
eksperci polecą Ci nowe, ś wiet‑
ne płyty. Nie wiesz, na co za‑
Zo ia Okrajek
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AKTUALNOŚCI
2 września rozpoczął się nowy
rok szkolny. Uczniowie byłych
klas ó smych szkoły podstawowej
i klas trzecich gimnazjum rozpo‑
częli naukę w szkołach ś rednich,
a ich miejsce zajęli pierwszoklasi‑
ś ci, któ rzy swoją przygodę ze
szkołą dopiero rozpoczynają. Jest
to pierwszy rok, w któ rym nie ma
gimnazjum, a nauka w podsta‑
wó wce skoń czy się w ó smej kla‑
sie. Wszystkim ż yczymy wielu
sukcesó w, radoś ci i wytrwałoś ci
w zdobywaniu wiedzy.
Dnia 20 września 2019 r.
uczniowie klas V naszej szkoły
wzięli udział w eko‑warsztatach
plastycznych ‑ malowanie naturą.
Warsztaty odbyły się z okazji Ak‑
cji Sprzątania Swiata 2019 w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bę‑
dzinie. Uczniowie malowali pejza‑
ż e gó rskie, morskie i inne
krajobrazy. Prace przedstawiały
wymarzone, czyste ś rodowisko,
w któ rym chcieliby ż yć . Wykona‑
ne prace zostały sfotografowane
i stworzono z nich fantastyczną
galerię. Na zakoń czenie zajęć
uczestnicy zostali obdarowani
upominkami.
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23 września 2019 r. uczniowie na‑
szej szkoły brali udział w zajęciach
organizowanych przez Uniwersytet
Sląski w Katowicach w ramach pro‑
gramu "Osobliwoś ci Swiata Fizyki".
Tematyka warsztató w: "Pod napię‑
ciem...", "Ogień ‑wró g czy przyjaciel?" ‑
dała moż liwoś ć poznania praktyczne‑
go zastosowania praw izycznych
i zrozumienia zjawisk izycznych.
We wrześniu nasi uczniowie wraz
z wychowawcami sprzątali teren osie‑
dla Zamkowego oraz okolicę szkoły
w ramach Akcji Sprzątania Swiata
wspó łorganizowanej przez Urząd
Miejski w Będzinie. Dzięki pięknej,
słonecznej pogodzie akcja przebiegła
bardzo szybko i sprawnie. Takie lekcje
w terenie pomagają zrozumieć , jak
waż ne jest dbanie o ś rodowisko i edu‑
kowanie społeczeń stwa na temat se‑
gregowania odpadó w oraz nieza ‑
ś miecania ś rodowiska.
Działania na rzecz ochrony ś rodowi‑
ska wszystkim się podobały, a humo‑
ry dopisywały każ demu.
26 września 2019r. był bardzo uda‑
ny dla naszych sportowcó w. W Miej‑
skich
Zawodach
Sztafetowych
w Biegach Przełajowych uczennice
zdobyły II miejsce, natomiast ucznio‑
wie II i III miejsce. Serdeczne gratula‑
cje.
26 września 2019 r. w naszej szkole
obchodziliś my Europejski Dzień Języ‑
kó w Obcych. W szkole uczniowie
przebrali się za postacie charaktery‑
styczne dla Wielkiej Brytanii. Na ko‑
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rytarzach szkolnych moż na było
spotkać między innymi Kró lową
Elż bietę II. Wyró ż nienie i dyplom
za najciekawsze kostiumy oraz
wykonanie londyń skiego autobu‑
su Double Decker otrzymała kla‑
sa
5C.
W konkursie
na
najpiękniejszy portret Kró lowej
Elż biety II zwycięż yła klasa 6B.
Natomiast w multimedialnym
konkursie wiedzy na temat Wiel‑
kiej Brytanii I miejsce zajęła klasa
8B. Wszystkim uczestnikom ser‑
decznie gratulujemy, a nauczycie‑
lom i rodzicom dziękujemy za
pomoc.
Dnia 27 września 2019r. odbyło
się " Pasowanie na ś wietliczaka".
Nasi dzielni pierwszoklasiś ci bra‑
li udział w wielu konkurencjach,
np. układali puzzle, ś cigali się
w slalomie z piłeczkami, uczest‑
niczyli w konkurencji kreatywne‑
go rysowania, tań czyli z balonem,
rysowali portret z zamkniętymi
oczami. Smiechu i zabawy było co
niemiara nawet przy plasterku
cytryny. Gratulujemy wszystkim
pierwszoklasistom dzielnej po‑
stawy.
Dnia 4 października 2019r. od‑
był się w naszej szkole Miejski
Turniej Szachowy. W zawodach
brało udział sześ ć szkó ł z Będzi‑
na.
Uczniowie
rywalizowali
w dwó ch kategoriach: 1) ucznio‑
wie klas 4‑6 SP i 2) uczniowie
klas 7‑8 SP. Naszą szkołę w kate‑
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gorii pierwszej reprezentowali:
Ola Rak, Juliusz Tarasin, Jakub
Gierula i Marcel Kłuskiewicz ‑
druż yna zajęła trzecie miejsce
w turnieju. W kategorii drugiej
reprezentowali nas: Zo ia Okra‑
jek, Oliwia Obst, Kamil Popczyk,
Łukasz Bargieł. Pierwsze dwa
miejsca w kategorii pierwszej za‑
jęły szkoły SP 8 i SP 4, w kategorii
drugiej SP 3 i SP 4. Uczniowie
z tych szkó ł będą reprezentowali
Będzin w Powiecie. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom.
8 października 2019r. ucznio‑
wie naszej szkoły brali udział
w wycieczce do Krakowa, gdzie
mogli poznać przepiękne zabytki
niegdysiejszej stolicy Polski. Wy‑
jazd był też ś wietną okazją do in‑
tegracji i wyjątkową lekcją historii
naszego kraju.
9 października 2019r. odbyło
się pasowanie ucznió w klas
pierwszych. Pełnomocnik Prezy‑
denta Miasta Będzina, Pan Rafał
Adamczyk, złoż ył serdeczne gra‑
tulacje rodzicom oraz uczniom
i ż yczył im samych sukcesó w.
Przekazał ró wnież uczniom rogi
ob itoś ci. Mamy nadzieję, ż e sło‑
wa: „Wszystko jest trudne nim
stanie się proste”, będą towarzy‑
szyć naszym uczniom przez
wszystkie lata nauki.
Z okazji Dnia Edukacji Narodo‑
wej odbyła się akademia podczas
któ rej występowali uczniowie
i nauczyciele. Humory wszystkim
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dopisywały. Dyrekcja szkoły zło‑
ż yła podziękowania nauczycielom
oraz pracownikom administracji
i obsługi za pracę, poś więcenie,
pasję i zaangaż owanie włoż one
w nauczanie i wychowanie mło‑
dzież y naszej szkoły. Dyrekcja
szkoły pogratulowała też nauczy‑
cielom Nagrody Prezydenta Mia‑
sta Będzina, otrzymania medalu
Komisji Edukacji Narodowej oraz
wręczyła Nagrody Dyrektora
Szkoły.
17 października 2019r. nasza
druż yna brała udział w XII Raj‑
dzie Pieszym na Wzgó rze Sw.
Doroty, podczas któ rego miała
moż liwoś ć zaprezentowania wie‑
dzy i umiejętnoś ci sportowych.

WYWIAD Z PANIĄ
DYREKTOR
Pierwszy tegoroczny numer "Kronik Kazimierza" rozpoczynamy od wywiadu
z Panią Dyrektor Iwoną Latosińską ‑ Kuklą. Zapytałyśmy ją o to, co dzieje się
w szkole po ostatnim dzwonku, co oznacza bycie dyrektorem i o to, co Pani
Dyrektor lubi robić po pracy. Zapraszamy do lektury!

Kroniki Kazimierza: Szkoła to
ż ywy organizm. Nie ma tutaj
miejsca na nudę. Zmienia się jej
wystró j, odś wież a się sale, są
przeprowadzane remonty...

Pani Dyrektor: Najbardziej ce‑
nię sobie wspó łpracę z ludź mi
na ró ż nych płaszczyznach oraz
moż liwoś ć organizowania ró ż ‑
nych przedsięwzięć .

Pani Dyrektor: Tak, to prawda.
Nasza szkoła cały czas się
zmienia. W poprzednim roku
szkolnym pomalowane zostały
dwie ś wietlice, dwie sale lek‑
cyjne, kuchnia, księgowoś ć,
a jedna z klas dla pierwszokla‑
sistó w wyposaż ona została
w nowe ławki i stoliki. Nato‑
miast podczas tegorocznych
wakacji w szkole pomalowane
zostały: trzy sale lekcyjne wraz
z zapleczem, gabinet pielę‑
gniarki, wyposaż ona została
w nowe ławki i stoliki kolejna
klasa dla pierwszoklasistó w.
Ponadto zakupiono meble do
małej ś wietlicy i pomalowane
zostały pomieszczenia admini‑
stracji.

Kroniki Kazimierza: Jaka jest,
według Pani, recepta na suk‑
ces? Co poradziłaby Pani mło‑
dym
ludziom,
ż eby
go
osiągnąć ?

Kroniki Kazimierza: Bycie dy‑
rektorem to wielka odpowie‑
dzialnoś ć. Co Pani najbardziej
ceni w tej pracy?
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Pani Dyrektor: Moim zdaniem
receptą na sukces jest robienie
tego, co się lubi, wó wczas wy‑
konuje się to z pasją. Waż ne
jest, aby nie zraż ać się niepo‑
wodzeniami.
Kroniki Kazimierza: Co uwa‑
ż a Pani za największą zaletę
wspó łczesnej młodzież y? Jakie
zagroż enia stojące przed nami
dostrzega Pani w swojej co‑
dziennej pracy?
Pani Dyrektor: Wspó łczesna
młodzież ma wiele innowacyj‑
nych pomysłó w, jest otwarta na
ś wiat i na ludzi. Doskonale od‑
najduje się ś wiecie pełnym no‑
wych technologii. Myś lę, ż e

umiejętnoś ć właś ciwego, pra‑
widłowego korzystania z Inter‑
netu
na
pewno
ochroni
wspó łczesną młodzież przed
wieloma zagroż eniami.
Kroniki Kazimierza: Jaki był
Pani
ulubiony
przedmiot
w szkole? Czy zainteresowanie
nim znalazło odbicie w Pani do‑
rosłym ż yciu?

Pani Dyrektor: Moim ulubio‑
nym przedmiotem była chemia.
Dlatego moje studia, a pó ź niej
i praca, są związane z tym kie‑
runkiem. Pracowałam, między
innymi, w laboratorium w sa‑
nepidzie. Chemia jest jednym
z przedmiotó w, któ rego uczę od
wielu lat.

nym czasie chętnie chodzę na
basen, a urlop lubię spędzać
nad morzem.
Kroniki Kazimierza: A jakie
ilmy i lektury Pani lubi?
Pani Dyrektor: Lubię książ ki
i ilmy przygodowe oraz kome‑
die. Z chęcią oglądam ró wnież
bajki, któ re maja uniwersalny
przekaz.

Kroniki Kazimierza: Dziękuje‑
my za rozmowę i ż yczymy wie‑
lu
sukcesó w
w
pracy
zawodowej i w ż yciu osobi‑
stym.
Pani Dyrektor: Ja takż e dzię‑
kuję. Zyczę Wam wielu radoś ci
i sukcesó w.

Kroniki Kazimierza: A czy
moż e nam Pani powiedzieć , ja‑
kie jest Pani hobby?

Z Panią Dyrektor
Iwoną Latosińską ‑ Kuklą
rozmawiały:
Julia Paśnik i Angelika Goly.

Pani Dyrektor: Moim hobby
jest pływanie, dlatego w wol‑
9

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
RADY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Przedstawiamy Wam dzisiaj wywiad z nową przewodniczącą Rady
Samorządu Uczniowskiego, Nadią Okońską, której zadałyśmy kilka
pytań.

Kroniki Kazimierza: Jak ra‑
dzisz sobie z byciem przewod‑
niczącą
Rady
Samorządu
Uczniowskiego, jednocześ nie
będąc w 7. klasie ?

K.K.: Wiele osó b moż e być za‑
interesowanych tym, jakie jest
Twoje zdanie na temat naszych
mundurkó w szkolnych?

N.O.: Moim zdaniem mundurki
Nadia Okońska: Jest cięż ko, są potrzebne, ponieważ wszy‑
ale dzięki dobrej organizacji scy wyglądają podobnie. Mun‑
pracy radzę sobie ś wietnie.
durki są też symbolem szkoły.
K.K.: Co sprawiło, ż e powierzo‑ K.K.: Zdradź nam, proszę, co
no Ci taką funkcję?
najbardziej podoba Ci się w na‑
szej szkole?
N.O.: Jestem osobą rozpozna‑
walną w szkole, większoś ć N.O.: Najbardziej podoba mi się
osó b zna mnie z dobrej strony, podejś cie nauczycieli do nas,
dlatego na mnie zagłosowano.
ucznió w ‑ są sympatyczni i mi‑
li.
K.K.: Co zamierzasz zorganizo‑
wać dla ucznió w?
K.K.: A co sądzisz o pomyś le
wydawania w szkole gazety
N.O.: Zamierzam zorganizować uczniowskiej?
więcej zabaw integracyjnych.
N.O.: To wspaniały pomysł, na
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pewno wielu ucznió w i rodzi‑ N.O.: Moim ulubionym przed‑
miotem jest biologia.
có w ją przeczyta.
K.K.: Co według Ciebie powin‑ K.K.: Dlaczego ją lubisz?
no się znaleź ć w takiej gazet‑
ce? Jakie tematy powinny być N.O.: Ponieważ jest dla mnie
zrozumiała, ale takż e dlatego,
poruszane?
ż e mamy fajnego nauczyciela
N.O.: W gazecie szkolnej po‑ przedmiotu.
winny znajdować się najważ ‑
niejsze sprawy dla ucznió w lub K.K.: Na zakoń czenie powiedz
nam jeszcze, czy bycie prze‑
rodzicó w.
wodniczącą szkoły sprawia Ci
K.K.: Powiedz nam, proszę, coś przyjemnoś ć?
o sobie. Co jest Twoją najwięk‑
N.O.: Tak. Bycie przewodniczą‑
szą pasją?
cą szkoły sprawia przyjemnoś ć
N.O.: Moją pasją jest pływanie. i daje mi radoś ć.
K.K.: Dlaczego
sport?

akurat

ten K.K.: Dziękujemy za wywiad
i ż yczymy powodzenia.

N.O.: Pływam od maleń kiego, N.O.: Ja ró wnież dziękuję.
sprawia mi to radoś ć i satys‑
fakcję z tego, ż e się rozwijam.
Z Nadią Okońską rozmawiały:
Sandra Dubiel
K.K.: A jaki jest Twó j ulubiony
i Martyna Pustułka
przedmiot szkolny?
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA
DLA NAS!
Wybrana we wrześniu Rada Samorządu Uczniowskiego pod opieką pana
Przemysława Dziury nie próżnuje! Pierwsze propozycje RSU zdążyły już zyskać
akceptację Dyrekcji Szkoły!

Samorząd Uczniowski w poro‑
zumieniu z Dyrekcją Szkoły
ustanowił dla ucznió w ,,Dni bez
mundurka’’. Cała rada zdecydo‑
wała, aby we wskazane dni
ubierać się zgodnie z wybraną
tematyką. ,,Dni bez mundurka’’
obowiązują ucznió w jedynie
wtedy, gdy ci ubiorą się zgodnie
z ustanowioną tematyką. Nato‑
miast jeż eli ktoś nie ubierze się
tematycznie, ma obowiązek
ubrania do szkoły mundurka.

Kalendarium dni
bez mundurka:

8 stycznia 2020 r. ‑ w kolorach
błękitu.
14 lutego 2020 r. ‑ w kolorze
ró ż owym lub łososiowym.
19 marca 2020 r. ‑ w kolorze
zielonym.
28 kwietnia 2020 r. uczniowie
ubierają się w stylu lat 80.
20 maja 2020 r. uczniowie
ubierają się w kolorze ż ółtym.
Uwaga!

Od 1 czerwca 2020 r. do koń ca
30 października 2019 r. roku szkolnego 2019/2020
uczniowie ubierają się w kolo‑ mundurki nie są już obowiązko‑
rach: czarnym, białym, poma‑ we.
rań czowym oraz czerwonym.
13 listopada 2019 r. przycho‑
dzą do szkoły w barwach biało‑
czerwonych.
6 grudnia 2019 r. uczniowie
ubierają się w kolorach czer‑
wieni.
12

Sandra Dubiel

WOJEWÓDZKIE KONKURSY
PRZEDMIOTOWE
Jesteś kreatywny i masz dużą wiedzę z matematyki lub chemii? Lubisz język
polski albo sprawnie posługujesz się językiem angielskim lub niemieckim,
chcesz się sprawdzić i osiągnąć sukces? Weź udział w w Wojewódzkim Kon‑
kursie Predmiotowym!

W Szkole Podstawowej nr 2
im. Kró la Kazimierza Wiel‑
kiego dla ucznió w organizuje
się Wojewó dzkie Konkursy z:
języka polskiego, matematy‑
ki, historii, geogra ii, biologii,
izyki, chemii, języka angiel‑
skiego i języka niemieckiego.

stopniu szkolnym uzyskają co
najmniej 85 % punktó w moż ‑
liwych do zdobycia; do III
stopnia ‑ wojewó dzkiego
kwali ikują się uczestnicy
stopnia rejonowego, któ rzy
w tym stopniu uzyskają co
najmniej 85 % punktó w moż ‑
liwych do zdobycia.

Konkursy są skierowane do
ucznió w zainteresowanych
wybranym
przedmiotem,
obejmują i poszerzają treś ci
podstawy programowej da‑
nego przedmiotu.

Konkursy rozpoczynają się
w dniu 4 listopada, a koń czą
15 listopada. Jako pierwszy
uczniowie piszą test z języka
polskiego, a jako ostatni z ję‑
zyka niemieckiego. Wszyst‑
Do I stopnia ‑ szkolnego kim ż yczymy połamania pió r.
przystępują uczniowie na za‑
sadzie dobrowolnoś ci; do II
Martyna Pustułka
stopnia – rejonowego kwali i‑
kują się uczniowie, któ rzy na
13

RATUJMY ZIEMIĘ!
Nasza planeta się zmienia. Czy jednak na lepsze?

Praktycznie wszędzie moż na
spotkać plastiki i ś mieci, któ re
zanieczyszczają nasze ś rodowi‑
sko, morza i oceany. Zwierzęta,
np. ż ółwie, mylą plastikowe re‑
klamó wki z meduzami i je zja‑
dają. Ptaki jedzą nakrętki.
Smieci niszczą naszą planetę!

ludzi i zwierząt. Poza tym za‑
mienniki plastiku bardzo szyb‑
ko się rozkładają i nie
zanieczyszczają naszej planety.
Powinniś my częś ciej wdraż ać
kampanie edukacyjne, aby
wszyscy ludzie byli ś wiadomi
potrzeby ochrony ś rodowiska.
Ró wnież plastik biodegrado‑
walny nie jest dobry dla ś rodo‑
wiska, gdyż rozłoż ony na
drobne kawałki jest zjadany
przez zwierzęta lądowe i mor‑
skie oraz dociera na nasze sto‑
ły.

Ale moż emy ją jeszcze urato‑
wać .
Ograniczmy
zuż ycie
plastikowych słomek. Wyelimi‑
nujmy plastikowe jednorazowe
torebki, uż ywajmy papiero‑
wych. Papier rozkłada się
o wiele szybciej. Moż emy też
kupować szklane pojemniki
i naczynia, nie zapominajmy Losy Ziemi leż ą w naszych rę‑
też o napojach ‑ kupujmy je kach! Ratujmy ją, pó ki jeszcze
w szklanych butelkach, ponie‑ jest na to czas!
waż nie będą zawierały mi‑
Krzysztof Wajda
kroplastiku szkodliwego dla
14

ABC POPKULTURY
W tej części gazetki przeczytacie recenzje różnych seriali i ilmów,
poznacie daty wydania nowych sezonów seriali lub premier kino‑
wych nowych ilmów.

W tym numerze chcielibyś my
zrecenzować dla Was serial ko‑
mediowy „Friends” z 1994 ro‑
ku.
To opowieś ć o szó stce przyja‑
ció ł mieszkających na nowojor‑
skim Manhattanie. Rachel jest
wielbicielką mody, swoją karie‑
rę zaczynała w kawiarni jako
kelnerka. Monica pracuje jako
kucharka, ma obsesję na punk‑
cie czystoś ci i sprzątania. Pho‑
ebe jest masaż ystką, pio ‑
senkarką i gitarzystką. Ma sio‑
strę bliź niaczkę, Ursulę. Joey
jest aktorem, któ ry pomimo
swoich starań nigdy nie dostał
ż adnej porządnej roli, jednak
najbardziej rozpoznawalny jest
ze swojej roli w amerykań skiej
operze mydlanej „Dni naszego
ż ycia”. Chandler pracuje w ir‑
mie analizującej dane dla du‑

ż ych, międzynarodowych kor ‑
poracji. Jako ż e w serialu nikt
nie potra i powiedzieć , czym
dokładnie on się zajmuje, jego
stanowisko często staje się
obiektem ż artó w. Ross jest bra‑
tem Monici, z zawodu paleonto‑
logiem, a pó ź niej wykładowcą
na New York University.
Tak naprawdę, każ dy odcinek
serialu opowiada o czymś zu‑
pełnie innym niż poprzedni,
więc jest to po prostu komedio‑
wy serial o szó stce przyjació ł
i ich problemach, ale też o co‑
dziennoś ci takiej, jaką przeż y‑
wa każ dy z nas.
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