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Kochani Czytelnicy!

Scoolownik powraca w nowej odsłonie, ze zmienionym składem redakcyjnym, 
który pragnie serdecznie zaprosić Was do lektury! 
W pierwszym wydaniu witamy się z Wami i przypominamy o sobie. Znajdziecie 
u nas wiele ciekawych artykułów, dowiecie się co nieco o sporcie,
a także zapoznacie się z relacjami  z najnowszych wydarzeń, które 
odbyły się w naszej szkole. Przedstawimy Wam również spis najciekawszych
wydarzeń kulturalnych w Polsce oraz opowiemy o Dniu Nauczyciela.
W niniejszym numerze proponujemy Wam łamigłówkę której rozwiązanie zostanie
sowicie nagrodzone.

Zapraszamy do lektury!
Redakcja Scoolownik
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KiK 25.10.2017r. godz. 10.00 - 29.10.2017r. godz. 17.00 WOMEX World Music
Expo - prestiżowe Targi Muzyki Świata w październiku 2017 w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. WOMEX to najważniejsza
impreza w branży world music, która łączy w sobie muzykę tradycyjną,
etniczną oraz folkową, a także eksperymenty łączące folk z różnych rejonów
oraz folk z innymi gatunkami.

 27.10.2017r. o godzinie 17:30 w Katowicach odbędzie się koncert Agnieszki
Chylińskiej Forever Child Tour.

Legenda rocka po raz kolejny wraz z wokalistą Adamem Lambertem odwiedzi
nasz kraj. Po świetnie przyjętym koncercie podczas Live Festival Oświęcim
2016 muzycy ponownie zagrają w Polsce, tym razem 6 listopada 2017 w Atlas
Arenie. W związku z tegoroczną trasą formacja przygotowała nowe widowisko
wsparte najnowocześniejszą produkcją. W 2017 roku przypadła 40. rocznica
albumu „News of the World”, na którym znalazły się takie ponadczasowe
przeboje, jak „We Will Rock You” czy „We Are the Champions” i na pewno
podczas łódzkiego koncertu nie zabraknie właśnie tych kompozycji.

Harry Potter powróci. ,,Komnata Tajemnic" na ekranie i koncertach z udziałem
orkiestry. Widzowie będą mogli na nowo przeżyć magię filmu oglądając go na
wielkim, 480 calowym ekranie HD.
 
Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza wszystkich biegaczy
wraz z rodzinami do startu w Będzińskim Biegu Niepodległości. 
 W dniu 11 listopada wszyscy wspólnie ustawimy się przed linią startu, aby
uczcić rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości pokonując
symboliczny dystans 11 kilometrów. Dodatkowo na wszystkich amatorów
Nordic Walkingu przygotowana została trasa o długości ok. 7 kilometrów.

Kinga

Internet

Internet
Internet

Internet
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Co za święto?

14 października- Dzień Edukacji Narodowej
  Co to jest za święto?
Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które obchodzimy od 45 lat ! 
Od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone  jako
 Dzień Edukacji Narodowej. 
Skąd się wzięła ta uroczystość?
   W tym dniu upamiętniamy rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
 czyli centralnego organu władzy oświatowej, 
zależnego tylko od króla i Sejmu, który został utworzony z inicjatywy
 króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowany przez Sejm Rozbiorowy
 w dniu 14 października 1773 r. 
Jak obchodzimy to święto?
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście
obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. 
   Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych oraz podkreślenia wiodącej roli profesorów w jakości edukacji. 
   Z tej oto okazji życzymy wszystkim nauczycielom :
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z uczniów,  wiecznie dobrego humoru, braku powodów do złości,
anielskiej cierpliwości oraz sukcesów zawodowych.
                                                         

                                               Uczniowie
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Ale to już było

28 września odbyła się zabawa
inauguracyjna z okazji Dnia
Chłopca, w której uczestniczyli
uczniowie starszych klas 
podstawówki  oraz  gimnazjum.
Spędziliśmy cudowne  chwile
bawiąc się i tańcząc w gronie
przyjaciół. Mieliśmy możliwość
zadedykowania komuś utworu,
dlatego każdy mógł usłyszeć swoją
ulubioną piosenkę. Wszyscy
szaleli do zapadnięcia zmroku, a
gdy wyszli, wynieśli ze sobą
niezapomniane wspomnienia.

Gosia
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Ale to już było

Relacja z Dnia Nauczyciela w naszej szkole
13 października odbyła się szkolna akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie wygłosili
piękne wiersze dla naszych nauczycieli i pięknie wyśpiewali piosenkę "Czternastego
października", a Ola z 3b zaśpiewała 'Między nami nic nie było' . Podczas tej uroczystości
Pani Dyrektor wręczyła nagrody pracownikom naszej szkoły w podziękowaniu za ich trud.
Po części oficjalnej przyszła pora na coś zabawniejszego. RSU dało możliwość wykazania się
nauczycielom podczas 'Nauczycieliady', czyli po prostu szkolnej wersji telewizyjnej
'Familiady'. Pytania dotyczyły uczniów i nauczycieli, np.  'ulubiony sport nauczycieli',
' miejsce którego unikają uczniowie', 'przedmiot na którym uczniowie najczęściej ściągają'.
Niektóre odpowiedzi mnie zdziwiły, osobiście nie przypuszczałam, że jednym z ulubionych
sportów nauczycieli może być koszenie trawy, miejscem, którego unikają uczniowie naszej
szkoły - gabinet dyrektora lub tego, że uczniowie naszej szkoły nie ściągają. Podczas zabawy
nauczyciele w pełni dali się ponieść emocjom i dobrej zabawie. W zwycięskich drużynach byli
mgr Dziura, mgr Truszkiewicz, mgr Dorecki, mgr Wojnas, mgr Pawlak i mgr Gądek. Serdeczne
gratulacje w imieniu całej redakcji Scoolownika.

Oliwia
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Liga Hiszpańska Za to
sezon idealnie
rozpoczęła Barcelona.
Na sześć meczy
żadnego nie przegrała i
zajmuje 1 miejsce w
lidze. Drugie miejsce
zasłużenie zajmuje
Athletico Madryt, za to
obrońca tytułu Real
Madryt jest poza
podium na czwartym
miejscu. Wszystko
prawdopodobnie
potoczyłoby się inaczej
,gdyby CR7 nie dostał
zawieszenia na 5
meczy za popchnięcie
sędziego.

Reprezentacja Polski
Kolejne problemy
kadrowe reprezentacji.
Łukasz Teodorczyk o
tyle miał szczęście, że
kontuzja nie była zbyt
poważna, ale tego
samego nie można
powiedzieć o
Arkadiuszu Miliku.
Polak naderwał
więzadła w prawym
kolanie a to niestety
oznacza pauzę na ok
4-5 miesięcy.

Liga Niemiecka Na
szczycie tabeli
Borussia Dortmund
drugi jest Hoffenheim, a
dopiero na miejscu
trzecim Bayern
Monachium z
Robertem
Lewandowskim na
czele. Polak w tym
sezonie zaliczył 11 goli
w 9 meczach. 

Kuba Kijewski

Zarobki Neymara w PSG ujawnione!
Brazylijczyk, który w ostatnim okienku
transferowym zamienił Barcelonę na PSG miał
być kluczowym zawodnikiem klubu z Paryża.
Wskazywały na to pierwsze mecze, na których
Neymar strzelał i asystował jak z nut, lecz przez
konflikt z kolegą z klubu Edisonem Cavani nie
idzie mu już tak dobrze. Jak podaje „football
leaks”, Brazylijczyk inkasuje rocznie ok. 37
milionów euro.

Liga Angielska Po
sześciu kolejkach w
Premier League na
prowadzeniu utrzymuje
się Manchester City na
drugim miejscu
sklasyfikował się
Manchester United a
na trzecim jest
Chelsea. Natomiast
niespodziankę sprawił
Arsenal. Kanonierzy
bardzo słabo weszli w
sezon i zajmują dopiero
12 lokatę w tabeli, lecz
należy pamiętać, że
mają zaległe spotkanie
z West Brom. Trzeba
przyznać, że bardzo
ciężko będzie im
wrócić do czołówki.

Sports News

Internet

Internet Internet Internet

Internet
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Nerwowo, ale ze szczęśliwym zakończeniem, czyli
cała Polska kibicuje

Niedzielne spotkanie na PGE Narodowym
zaczęło się w najlepszy możliwy dla nas
sposób, bo już po sześciu minutach
prowadziliśmy 1:0. Po kolejnych dziesięciu
minutach było już 2:0 i to po akcji, jakiej nie
powstydziłaby się reprezentacja Hiszpanii za
swoich najlepszych czasów. Po dwóch
straconych  bramkach, kiedy nie możemy
uwierzyć, że tak pięknie się zaczęło… ratuje
nas w osiemdziesiątej piątej minucie jak
zwykle on – KRÓL ROBERT PIERWSZY i
znowu mamy przewagę. Jednak tak naprawdę
jesteśmy spokojni dopiero wtedy, gdy dwie
minuty po Lewandowskim  Stojkovic zamiast
wybić piłkę, umieszcza ją w swojej bramce. 
Dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach
kwalifikacji mistrzostw świata dały Polakom
awans na mundial, ale mają jeszcze jedno,
niesłychanie ważne znaczenie. Wygrane w
starciach z Armenią i Czarnogórą oznaczają
bowiem, że drużyna Adama Nawałki znajdzie
się w pierwszym koszyku podczas losowania
fazy grupowej przyszłorocznego turnieju!
Triumfy w meczach z Armenią i Czarnogórą
oznaczają, że Polacy nie zsuną się w tej
klasyfikacji. To z kolei daje naszej
reprezentacji pewność, że będzie ona
losowana z koszyka numer jeden. Pozwoli to
teoretycznie uniknąć w fazie grupowej
najsilniejszych drużyn świata. Do tego na
Stadionie Narodowym w trakcie meczu było
łącznie 57 538 kibiców.        Szymon Probierz internet
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Łamigówka



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 10/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSchoolownik

OPIEKUN
mgr Ewelina Gnieciak

 
Redaktorzy

Kuba Kijewski
Małgorzata Heród
 Kinga Kwiecień
 Oliwia Wiązek
 Kacper Wójcik

Szymon Probierz
Justyna Kowal

Zuzanna Tomczyk

Grupa Techniczna 
Oliwia Wiązek

Filip Dymowicz

Kontakt e-mail: schoolownik@interia.pl
Do zobaczenia w następnym numerze! :) 


	Spis treści
	1. Co? Gdzie? Kiedy? str. 3
	2. Co za święto? str. 4
	3. Ale to już było str. 5-6
	4. Sports News. str. 7 - 8
	5. Łamigłówka str. 9
	KiK 25.10.2017r. godz. 10.00 - 29.10.2017r. godz. 17.00 WOMEX World Music Expo - prestiżowe Targi Muzyki Świata w październiku 2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. WOMEX to najważniejsza impreza w branży world music, która łączy w sobie muzykę tradycyjną, etniczną oraz folkową, a także eksperymenty łączące folk z różnych rejonów oraz folk z innymi gatunkami.
	27.10.2017r. o godzinie 17:30 w Katowicach odbędzie się koncert Agnieszki Chylińskiej Forever Child Tour.
	Legenda rocka po raz kolejny wraz z wokalistą Adamem Lambertem odwiedzi nasz kraj. Po świetnie przyjętym koncercie podczas Live Festival Oświęcim 2016 muzycy ponownie zagrają w Polsce, tym razem 6 listopada 2017 w Atlas Arenie. W związku z tegoroczną trasą formacja przygotowała nowe widowisko wsparte najnowocześniejszą produkcją. W 2017 roku przypadła 40. rocznica albumu „News of the World”, na którym znalazły się takie ponadczasowe przeboje, jak „We Will Rock You” czy „We Are the Champions” i na pewno podczas łódzkiego koncertu nie zabraknie właśnie tych kompozycji.
	Harry Potter powróci. ,,Komnata Tajemnic" na ekranie i koncertach z udziałem orkiestry. Widzowie będą mogli na nowo przeżyć magię filmu oglądając go na wielkim, 480 calowym ekranie HD.
	Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza wszystkich biegaczy wraz z rodzinami do startu w Będzińskim Biegu Niepodległości.   W dniu 11 listopada wszyscy wspólnie ustawimy się przed linią startu, aby uczcić rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości pokonując symboliczny dystans 11 kilometrów. Dodatkowo na wszystkich amatorów Nordic Walkingu przygotowana została trasa o długości ok. 7 kilometrów.
	Kinga

	Co za święto?
	14 października- Dzień Edukacji Narodowej
	Co to jest za święto? Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które obchodzimy od 45 lat !  Od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone  jako  Dzień Edukacji Narodowej.  Skąd się wzięła ta uroczystość?    W tym dniu upamiętniamy rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,  czyli centralnego organu władzy oświatowej,  zależnego tylko od króla i Sejmu, który został utworzony z inicjatywy  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowany przez Sejm Rozbiorowy  w dniu 14 października 1773 r.  Jak obchodzimy to święto? Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą.     Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz podkreślenia wiodącej roli profesorów w jakości edukacji.
	Z tej oto okazji życzymy wszystkim nauczycielom : Zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia z uczniów,  wiecznie dobrego humoru, braku powodów do złości, anielskiej cierpliwości oraz sukcesów zawodowych.
	Uczniowie

	Ale to już było
	28 września odbyła się zabawa inauguracyjna z okazji Dnia Chłopca, w której uczestniczyli uczniowie starszych klas  podstawówki  oraz  gimnazjum. Spędziliśmy cudowne  chwile bawiąc się i tańcząc w gronie przyjaciół. Mieliśmy możliwość zadedykowania komuś utworu, dlatego każdy mógł usłyszeć swoją ulubioną piosenkę. Wszyscy szaleli do zapadnięcia zmroku, a gdy wyszli, wynieśli ze sobą niezapomniane wspomnienia.
	Gosia

	Ale to już było
	Relacja z Dnia Nauczyciela w naszej szkole 13 października odbyła się szkolna akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie wygłosili piękne wiersze dla naszych nauczycieli i pięknie wyśpiewali piosenkę "Czternastego października", a Ola z 3b zaśpiewała 'Między nami nic nie było' . Podczas tej uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody pracownikom naszej szkoły w podziękowaniu za ich trud. Po części oficjalnej przyszła pora na coś zabawniejszego. RSU dało możliwość wykazania się nauczycielom podczas 'Nauczycieliady', czyli po prostu szkolnej wersji telewizyjnej 'Familiady'. Pytania dotyczyły uczniów i nauczycieli, np.  'ulubiony sport nauczycieli', ' miejsce którego unikają uczniowie', 'przedmiot na którym uczniowie najczęściej ściągają'. Niektóre odpowiedzi mnie zdziwiły, osobiście nie przypuszczałam, że jednym z ulubionych sportów nauczycieli może być koszenie trawy, miejscem, którego unikają uczniowie naszej szkoły - gabinet dyrektora lub tego, że uczniowie naszej szkoły nie ściągają. Podczas zabawy nauczyciele w pełni dali się ponieść emocjom i dobrej zabawie. W zwycięskich drużynach byli mgr Dziura, mgr Truszkiewicz, mgr Dorecki, mgr Wojnas, mgr Pawlak i mgr Gądek. Serdeczne gratulacje w imieniu całej redakcji Scoolownika.  Oliwia

	Sports News
	Nerwowo, ale ze szczęśliwym zakończeniem, czyli cała Polska kibicuje
	Niedzielne spotkanie na PGE Narodowym zaczęło się w najlepszy możliwy dla nas sposób, bo już po sześciu minutach prowadziliśmy 1:0. Po kolejnych dziesięciu minutach było już 2:0 i to po akcji, jakiej nie powstydziłaby się reprezentacja Hiszpanii za swoich najlepszych czasów. Po dwóch straconych  bramkach, kiedy nie możemy uwierzyć, że tak pięknie się zaczęło… ratuje nas w osiemdziesiątej piątej minucie jak zwykle on – KRÓL ROBERT PIERWSZY i znowu mamy przewagę. Jednak tak naprawdę jesteśmy spokojni dopiero wtedy, gdy dwie minuty po Lewandowskim  Stojkovic zamiast wybić piłkę, umieszcza ją w swojej bramce.  Dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach kwalifikacji mistrzostw świata dały Polakom awans na mundial, ale mają jeszcze jedno, niesłychanie ważne znaczenie. Wygrane w starciach z Armenią i Czarnogórą oznaczają bowiem, że drużyna Adama Nawałki znajdzie się w pierwszym koszyku podczas losowania fazy grupowej przyszłorocznego turnieju! Triumfy w meczach z Armenią i Czarnogórą oznaczają, że Polacy nie zsuną się w tej klasyfikacji. To z kolei daje naszej reprezentacji pewność, że będzie ona losowana z koszyka numer jeden. Pozwoli to teoretycznie uniknąć w fazie grupowej najsilniejszych drużyn świata. Do tego na Stadionie Narodowym w trakcie meczu było łącznie 57 538 kibiców.        Szymon Probierz

	Łamigówka
	OPIEKUN mgr Ewelina Gnieciak
	Redaktorzy  Kuba Kijewski Małgorzata Heród  Kinga Kwiecień  Oliwia Wiązek  Kacper Wójcik Szymon Probierz Justyna Kowal Zuzanna Tomczyk  Grupa Techniczna  Oliwia Wiązek Filip Dymowicz  Kontakt e-mail: schoolownik@interia.pl Do zobaczenia w następnym numerze! :)


