Numer czwarty!
Głos Gimnazjalisty nr 4
maj-czerwiec 2017

Intel Extreme Masters Katowice
2017
Witajcie, mimo iż od tego wydarzenia
minęło już trochę czasu opowiemy Wam
trochę o IEM, czyli jednym z największych
(o ile nie największym) wydarzeniu w
Katowicach.
Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi (chociaż
szczerze w to wątpię) to IEM(Intel Extreme
Masters) to impreza odbywająca się pod
koniec lutego i na początku marca.
Spotykają się tam gracze oraz fani
YouTube.
Odbywają się tam zawody ESL, czyli
Electronic Sports Leauge z gier takich jak
CS: GO, LoL czy StarCraft.
Może wystarczy już tego tłumaczenia,
przejdziemy do opisu całej imprezy,
ponieważ czworo z naszych redaktorów
była na owym wydarzeniu.

5 Marca:
Na miejsce przybyliśmy około 12, kolejka
była duża, wręcz ogromna... dwóch z nas
poszło do okolicznego sklepu po napoje,,
dwójka została w kolejce. Gdy wróciliśmy
kolejka była już o wiele mniejsza, mimo że

nie było nas jakieś 15 minut... Kiedy
zbliżaliśmy się do pierwszych bramek
byliśmy szczęśliwi, że część tej udręki już
za nami... Wokół było pełno butelek po
piwie, wódce czy winie. Baliśmy się zajrzeć
do stojącej obok ubikacji....

oglądaliśmy na bilboardzie mecz (z tego co
pamiętam finał) CS’a.

6 Marca:
Znowu na miejscu byliśmy przed 12, tym
razem w innym składzie. Tym razem
weszliśmy bez kolejki jednak nie napiszę
jak :D.
Pochodziliśmy po stoiskach,
napiliśmy
się
izotoników,
znowu
zgarnęliśmy jakieś upominki i poszliśmy na
mecz StarCraft. Tym razem szybko
wróciliśmy do domu, bo po jakiś 2
godzinach, jeden z nas kupił sobie
słuchawki i w sumie tyle. Wracając

Klaudiusz ‘Pepe’ Gamza
Patryk ‘Patker’ Sulicki
Mateusz ‘Allerek’ Domińczak

Potem weszliśmy na główny plac, gdzie na
bilboardzie wyświetlał się mecz z CS’a i
staliśmy w ‘wężyku’, tam minęło nam z
25/30 minut, później przeszliśmy przez
stoiska reklamowe i dostaliśmy kilka
upominków. Oczywiście było przed nami
jeszcze trochę czekania. Stanęliśmy w
,,labiryncie”, czyli zrobionym z metalowych
krzesełek połączonych z ogrodzeniem
wężyku.
Tam czekaliśmy jakąś godzinę... Gdy
weszliśmy do środka pochodziliśmy trochę
po terenie Spodka, po czym poszliśmy na
jeden meczyk z CS’a. Później wróciliśmy na
stoiska, pochodziliśmy, potestowaliśmy,
pooglądaliśmy i w sumie okazało się
szybko, że czas się już kończy. Poszliśmy
na przystanek i wróciliśmy do domu.

Kamil ‘Wiechu’ Rogocz

Pierwszą (i niestety ostatnią) graną przez
nas mapą była de_cache, jak wiadomopechowa mapa
(0-19) .
Gra zaczęła się od ‘nożówki’, którą
przegraliśmy, graliśmy Terro.
Gra toczyła się dosyć ciekawie, jednak
pierwsza połówka była bardzo łatwa,
ponieważ wygrywaliśmy 11-4, dopóki nie
było zmiany.

Autor tekstu: Mateusz Domińczak

Tesla Gaming Tournament,
czyli turniej CS(i innych gier)
organizowany przez ZSTiO nr 3
w Chorzowie.
Odbył się on 17 maja 2017 roku i udział w
nim brała nasza Szkoła! Zespół, który nas
reprezentował to:
Michał ‘Arbuz’ Kędzia
Łukasz ‘B3rgi’ Berger

Wtedy zaczęło się pogarszać... gra toczyła
się zawzięcie, kill za killem runda za rundą,
mijały kolejne sekundy i niestety.... niestety
przegraliśmy 16-14, tak z 11-4 zrobiło się
16-14 (dla drużyny przeciwnej).
Największą wadą turnieju był sprzęt, bardzo
słaby sprzęt, oczywiście organizatorzy jak
to organizatorzy mieli najlepsze PC ze
wszystkich, u nich było po 90 FPS, za to u
nas od 12 do 30... istna tragedia,
praktycznie nie dało się grać...
Drugą wadą było to, że lider drużyny-‘Pepe’
nie mógł być z nami w grze, ponieważ na
jego PC nie było zainstalowanej gry i nie
mógł śledzić naszej ekonomi czy też
‘wysłuchiwać’ przeciwników...

Obecnie wiadomo nam o dwóch turniejach,
jeden – w Warszawie (GoodGame Warsaw)
jednak drugi jest póki co dla Was tajemnicą,
która ujawni się niedługo i miejmy
nadzieję... mile was zaskoczy;-).

Dzień Ojca

Autor tekstu: Mateusz Domińczak

Święto Konstytucji 3 Maja
W dniu 4 maja odbyła się w naszej szkole
akademia poświęcona 226 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej
konstytucji w Europie i drugiej na świecie.
Uczniowie mogli zaznajomić się z
okolicznościami jej uchwalenia oraz jej
treścią, a także wysłuchać wierszy
poświęconych Ojczyźnie. Atrakcją akademii
było
odtańczenie
poloneza
przez
występujących uczniów klasy 2A. Wyrazem
powagi chwili było piękne odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego” oraz obejrzenie
akademii w atmosferze szacunku. Na
koniec zaproszono wszystkich chętnych do
odtańczenia poloneza, z czego skorzystała
część odważniejszych uczniów.
Autor tekstu: Łukasz Berger

Srebrna Góra
W dniach od 27-31 marca 2017 roku 25
uczniów klas pierwszych i drugich naszego
gimnazjum przebywało w Centrum
Turystyki Niekonwencjonalnej w Srebrnej
Górze pod opieką pań- Małgorzaty Owcy,
Marii Megi i Danuty Jakubczak. Czas 5 dni
spędzony na terenie urokliwego Dolnego
Śląska był czasem integracji naszych
uczniów podczas wielu ciekawych zajęć.
Uczestnicy wyjazdu sprawdzali swoje
umiejętności podczas pieszych wędrówek
górskich, strzelania z łuku.

Dzień Ojca – święto będące wyrazem
szacunku i wdzięczności ojcom w
Polsce obchodzone corocznie 23 czerwca
od roku 1965.

Autor tekstu: Łukasz Berger

Policja Radzi

Obchody zapoczątkowane zostały w
Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie
Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić
święta również dla pozostałych członków
rodziny. Dzień Ojca wydawał się
naturalnym
dopełnieniem.
Pierwsze
obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910
roku w miasteczku Spokane w stanie
Waszyngton za sprawą niejakiej Sonory
Smart Dodd — córki weterana wojny
secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd,
dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia
Matki (3 lata wcześniej w 1907 r.) wpadła
na pomysł, by analogiczne święto
wprowadzić dla uczczenia pamięci, trudu
opieki nad rodziną i zasług wszystkich
ojców — w szczególności, jej własnego,
który po śmierci matki samotnie
wychowywał ją oraz pięcioro młodszego
rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter
lokalny, a starania o wprowadzenie go na
skalę krajową nie przyjęły się przez
kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent
Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił
Dzień Ojca. Choć w Polsce święto ma już
kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie
dorównało popularnością Dniowi Matki.
Niemniej z roku na rok coraz więcej ojców
może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty,
ale i drobne upominki. Wraz z przemianami
społecznymi XXI wieku rola ojca w Polsce
ulega
stopniowemu
przekształceniu.
Stereotyp jedynego żywiciela rodziny
przechodzi powoli do przeszłości a dziś
coraz więcej ojców, aktywnie włącza się do
obowiązków domowych i wychowania

nieletnich dzieci.

kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami
przez własne dzieci, rzadziej inne osoby.
Święto to ma na celu okazanie matkom
szacunku, miłości i podziękowania za trud
włożony w wychowanie.

aceton – jego wpływ na organizm to
między innymi rozpuszczanie tkanki
łącznej;

Początki
święta
sięgają
czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem
otaczano wtedy matki-boginie, symbole
płodności i urodzaju. W późniejszych
czasach cesarstwo rzymskie przyjęło
chrześcijaństwo i tym samym zabroniono
wyznawania innych bogów.

substancje smoliste – o działaniu
rakotwórczym;

Zwyczaj
ten
powrócił
w
siedemnastowiecznej
Anglii
pod
nazwą niedziela u matki. Początkowo co
roku w czwartą niedzielę postu odprawiano
modły w najbliższej katedrze. W zwykłe
niedziele odbywały się one w pobliskich
kościołach. Dzień, w którym obchodzono to
święto, był wolny od pracy. Do tradycji
należało składanie matce podarunków,
głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj
przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto
go obchodzić po zakończeniu II wojny
światowej.

Autor tekstu: Wiktoria Laufer

Dzień Matki
Dzień Matki –święto obchodzone jako
wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data
obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W Polsce
obchodzone jest 26 maja. W tym dniu matki
są zwykle obdarowywane laurkami,

Inaczej historia tego święta przedstawia się
w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku
amerykańska nauczycielka Ann Maria
Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej
Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla
Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie
Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku
udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem
zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal
wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres
Stanów Zjednoczonych uznał przypadający
na drugą niedzielę maja Dzień Matki za
święto narodowe.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz
pierwszy w 1914 roku w Krakowie.

cyjanowodór – niegdyś stosowany do
ludobójstwa;

polon – działanie radioaktywne;
arsen – substancja trująca;
Autor tekstu: Wiktoria Laufer

31 Maja Dzień Bez Papierosa
obchodzony jest od 1987 roku . Po raz
pierwszy został ogłoszony przez Światową
Organizację Zdrowia WHO w 1987 roku,
aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia
tytoniu. Palenie papierosów szkodzi nie
tylko osobom palącym, ale także osobom
nie palącym czyli biernym palaczom.
Zdrowotne powikłania wynikające z palenia
papierosów mieszczą się w trzech
podstawowych
grupach
schorzeń
nowotworach, chorobie wieńcowej serca
oraz niewydolności płuc.

Szacuje się, że w papierosach znajduje
się
ponad
4000
substancji
chemicznych, z których aż 40
to substancje rakotwórcze.
W składzie papierosów jest między
innymi:
nikotyna – silny alkaloid o działaniu
trującym i uzależniającym;
tlenek węgla – nazywany również
czadem;

formaldehyd – składnik do konserwacji
preparatów biologicznych;
chlorek winylu – stosowany w produkcji
plastiku.

Autor tekstu: Kamil Rogocz

4 czerwiec Zielone Świątki
Zielone Świątki to święto Zesłania Ducha
Świętego. To jedno z ważniejszych świąt
kościelnych, które zamyka wielkanocny cykl
świąteczny.
Obchodzimy je 49 dni po Wielkanocy,
zawsze przypada w niedzielę.

Zielone Świątki mają długą tradycję,
wywodzącą się z pogańskiej obrzędowości i
zwyczajów. Obrzędy związane z tym
świętem wiązały się z oczekiwaniem na
nadejście lata i miały zapewnić obfite plony,
a także ochronę przed urokami i złymi
duchami. Obchodzone jest już od 306 roku i
pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni.
Autor tekstu: Kamil Rogocz

Formy spędzania czasu na
wakacjach

czasu. Nie potrzeba wysokich środków
finansowych, aby pozostać w dobrej
kondycji również w wakacje.

Jest to najłatwiej dostępna, najtańsza i
najprzyjemniejsza
forma
spędzania
wolnego czasu. Nie trzeba mieć
profesjonalnego sprzętu ani perfekcyjnej
kondycji. Można spacerować z kolegą,
psem, a nawet w pojedynkę.
2. Jazda na rowerze
Poprawia kondycję oraz samopoczucie.
Można w ten sposób zwiedzić sąsiadujące
miasta czy zorganizować wycieczkę
rowerową wraz z grupą znajomych.
3. Siłownia na świeżym powietrzu
Tego typu rodzaj wypoczynku jest ostatnio
bardzo popularną formą spędzania wolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom
Gimnazjum oraz Rodzicom składamy
najserdeczniejsze
podziękowania
za
całoroczną współpracę, trud włożony w
naszą edukację i życzymy, by okres wakacji
był czasem na odpoczynek.

4. Wesołe Miasteczko
Jest to atrakcja do osób szukających
mocnych wrażeń. Kolejka górska,
rollercaster czy ,,diabelski młyn”, to atrakcje
dla osób o mocniejszych nerwach. Każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie, niezależnie od
wieku.

Nie wszyscy uczniowie mają możliwość
wyjazdu na wakacje. Istnieje wiele form
spędzania wolnego czasu w mieście i na
jego obrzeżach. Mamy kilka propozycji.
1. Spacer

Życzenia wakacyjne

Autor tekstu: Roksana Roesner

Uczniom
życzymy
spokojnych,
bezpiecznych i słonecznych wakacji,
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co
dzień, a także szczęśliwego powrotu do
szkoły we wrześniu.
W szczególności chcielibyśmy życzyć
naszym
tegorocznym
absolwentom
trafnego wyboru szkoły średniej i
powodzenia w nowych szkołach.

Autor tekstu: Roksana Roesner

ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017,
W czerwcu wszyscy myślami są już na
kolejnych wakacjach. Zanim zabrzmi ostatni
dzwonek, w czwartek 15 czerwca mamy
Boże Ciało, czyli cztery dni wolnego. Tuż
po nim, rozpocznie się ostatni tydzień roku
szkolnego. Uczniowie odbiorą świadectwa
23 czerwca. Wakacje będą trwać o 24
czerwca do 31 sierpnia. Przyszłoroczne
wakacje będą jeszcze dłuższe, bowiem
następny 1 września wypada w piątek.
Dlatego najprawdopodobniej dzieci i
młodzież pójdą do szkół 4 września.

Życzy :
Redakcja

