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GIMNAZJUM NR 104
w RADOŚCI

Nie ma szkół doskonałych. Nie ma idealnych uczniów ani
nauczycieli. Nie ma nauki bez stresu, 100% bezpieczeństwa ani
perfekcyjnego wyposażenia. I jeśli czegoś takiego szukacie, grozi
Wam rozczarowanie. Jeżeli natomiast chcecie fajnej atmosfery,
nauczycieli z powołania, miejsca do rozwijania swoich zdolności i
uczenia się samodzielnego myślenia - trafiliście w odpowiednie
miejsce. Bo Gimnazjum nr 104 to przede wszystkim ludzie z
pasją :)

archiwum

.
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Szkolne prymusy

    Poszukiwanie najlepszej szkoły nie jest łatwym zadaniem. Każdy ma inne potrzeby i priorytety. Dla jednych będą to szafki na książki, dla innych świetne
boisko do piłki nożnej. Istnieją jednak pewne podstawowe wyznaczniki, którymi się kierujemy przy tak ważnym wyborze i kluczem do sukcesu jest wybrać tak, aby
nasze osobiste preferencje pokrywały się z ogólnie przyjętymi, ale nie zawsze powszechnie dostępnymi, standardami.
   Po pierwsze: atmosfera. Skoro masz spędzić tutaj trzy lata swojego życia, to wypadałoby mieć pewność, że będziesz wracał do domu z uśmiechem na ustach,
prawda? No dobra... bądźmy realistami. Jeśli w poniedziałek masz się zrywać bladym świtem z łóżka i wracać dopiero po południu, to o uśmiech może być
trudno, ale jest szansa, że nie będziesz miał ochoty wskoczyć pod pociąg.

   Na to to jak się czujesz w danej szkole, składa się kilka podpunktów. Jednym z nich są nauczyciele, a w tym
przypadku głównie nauczycielki. Niestety, jak wiadomo, kobieta jest tworem dziwnym, kapryśnym i bardzo
niezrozumiałym, ale to są już prawa natury, których nie przeskoczymy. Szukajmy więc pozytywów! Drogi
kolego, po trzech latach nauki będziesz miał opanowane wszystkie zasady i sztuczki potrzebne do przeżycia z
kobietą. Nie martw się zanadto, bo są wyjątki od reguły. W tym roku nauczycielką z największym poczuciem
humoru i dystansem do siebie została wybrana pani Magdalena Grzywińska, która uczy religii. Być może po raz
pierwszy w życiu będziesz z ochotą uczęszczał na te zajęcia! Drugie miejsce zdobyła pani Anna Modrzejewska,
nasza kochana nauczycielka hiszpańskiego. Jeśli wybierzesz ten język, gwarantuję, że po pierwszej lekcji
krzykniesz „¡Viva el español!”.
   Kolejnym takim podpunktem są uczniowie. Osobiście mogę powiedzieć, że naprawdę cieszę się z wyboru,
jakiego dokonałam trzy lata temu, właśnie ze względu na ludzi, których tu poznałam. Mając porównanie z innymi
szkołami, pozwolę sobie stwierdzić, że to jedna z niewielu placówek, w której się nie głupieje, choć teoretycznie
to kwestia indywidualna. Co roku organizowany jest obóz integracyjny dla pierwszych klas, więc na pewno
będziesz miał okazję kogoś ciekawego poznać, a przy okazji spędzić miło czas. Na fanpage'u PoTemacie
znajdziesz filmik z zeszłorocznego obozu, na którym pan Wiesław Ruta, nauczyciel wf-u, postanowił popisać się
swoim niekwestionowanym talentem wokalnym.
   O atmosferę w szkole dba również pani Agnieszka Szymańska, opiekunka Samorządu Szkolnego. Dzięki niej
odbywa się wiele interesujących wydarzeń, takich jak noc filmowa, poczta walentynkowa, dzień sportu, wybory
najfajniejszego chłopaka, a także dziewczyny i nauczycielki z największym dystansem.

Gimnazjum 104 - dlaczego tutaj?

Monika Rokicka
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   Po drugie: możliwości rozwoju. Od zeszłego roku
funkcjonuje klasa dwujęzyczna, w której część lekcji
odbywa się po angielsku. Jeśli chcesz się do niej
dostać, musisz napisać test predyspozycji językowych
i egzamin z angielskiego. Umysły ścisłe też się u nas
odnajdą, ponieważ mogą wybrać klasę matematyczną,
w której przedmiot jest na naprawdę wysokim
poziomie. Dodatkowo, jeśli zdecydujecie się na tę
opcję, poznacie bardzo specyficzną filozofię. Dowiecie
się bowiem, że jesteście jak gąbki. Dlaczego?
Przekonajcie się sami. Oprócz tego macie dwa języki
obce do wyboru: niemiecki i hiszpański.
   Po trzecie: zainteresowania. Czy zawsze czułeś, że
ciągnie Cię do aktorstwa? Chcesz szlifować swoją
znajomość języka angielskiego albo rozwijać
umiejętności sportowe? A może uważasz, że masz
żyłkę dziennikarską? Jeśli tak, to ta szkoła jest właśnie
dla Ciebie. Co roku odbywają się przesłuchania do
grupy teatralnej Assunta prowadzonej przez panią
Monikę Rokicką. Odnajdziesz się tam, jeśli chcesz
zająć się teatrem na poważnie. Nauczysz się pracy w
zespole, ruchu scenicznego, opanowania mimiki i
obudzisz drzemiące w Tobie pokłady kreatywności. Do
tego możemy pochwalić się sekcją kolarską, w której
chłopcy odnoszą duże sukcesy. Jeżeli natomiast
bardziej ciągnie Cię do koszykówki lub siatkówki,
wybierz się na SKSy. Być może czujesz, że sport nie
jest Twoją mocną stroną i wolałbyś rozwijać się
humanistycznie – w takim wypadku serdecznie
zapraszamy do English Clubu. Spotkasz się tam z
english speakerami prosto z Ameryki.
   Podsumowując, jest wiele aspektów do przemyślenia
przy wyborze szkoły i warto wybrać najlepszą dla
siebie opcję. A my mamy nadzieję zobaczyć Was na
korytarzu w przyszłym roku! :)

Dominika Sznejfokt

Kadra nauczycielska na straży

Dzień Misia

Najfajniejszy chłopak

Monika Rokicka

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska
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Do you speak english?

Od 2012 roku w naszym Gimnazjum działa  English
Club, prowadzony przez dwoje amerykańskich native
speakerów - Beverly i Teda. W tym roku szkolnym do
naszego grona nauczycieli z Ameryki dołączyli
Stephanie i Bill. Podczas czwartkowych spotkań
 poznajemy szeroką gamę ciekawych i
urozmaiconych form aktywności
językowej. Poznajemy  zwyczaje, historię i kulturę
amerykańską. Uroczyście obchodzimy święta.
Rozwiązujemy też krzyżówki i quizy, wykonujemy
różne prace plastyczne, śpiewamy angielskie piosenki.
Na każdym English Club  coś się dzieje – zawsze coś
nowego. Jak to bywa wśród przyjaciół pamiętamy o
urodzinach wszystkich uczestników i robimy sobie na
wzajem różne niespodzianki. Podczas rozmów z
naszymi native speakerami uczymy się komunikować 
i używać języka angielskiego w życiu codziennym.
Gdy pierwszy raz szedłem na  English Club  miałem
obawy jak ja się dogadam z rodowitymi Amerykanami
Ale okazało się, że nie trzeba być geniuszem z
angielskiego, aby coś zrozumieć i móc rozmawiać.
Według mnie są to zajęcia bardzo ciekawe i lubię na
nie chodzić, pomimo że są po lekcjach. Dużym
plusem jest to, iż możemy szlifować nasz angielski za
darmo. Zachęcam wszystkich, naprawdę warto
przyjść!

Mikołaj Kłos

English Club

EnglishClub

EnglishClubStephanie Cobb

Stephanie Cobb

Stephanie Cobb
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RANKING TO NIE WSZYSTKO

.

.

   
   Nasze gimnazjum to nie Batory, Władysław IV, czy
Staszic. Jednak czy miejsce w jakimś rankingu jest
takie ważne? Czy nasza przyszłość zależy od tego
„miejsca”, czy może od nauczycieli jakich tam
spotkamy i oferty zajęć pozalekcyjnych. Moim
zdaniem jednak od tego drugiego.
   W naszej szkole znajdziemy nauczycieli, którzy nie
tylko przerobią dobrze program, ale przede wszystkim
odkryją w nas pasję, którą będziemy szkolić i
doskonalić, bo po skończeniu gimnazjum, to może
przerodzić się w naszą przyszłą pracę.  Pasje te
odkrywamy dzięki zajęciom pozalekcyjnym. Część z
nas może zakochać się w teatrze i wszystkim co jest
w nim związane. Inni zainteresują się poznawaniem
kultury i języków obcych. Sportem, dziennikarstwem i
wieloma innymi pasjami. To są warunki do tego, aby
się rozwijać i w przyszłości osiągnąć coś i „wyjść na
ludzi”
   Dowodem na to są chociażby nasi absolwenci.
Zuzanna  Kann jest instruktorką i solistką w Teatrze
Tańca Nataraja, gdzie można zobaczyć ją jako
tancerkę indyjskiego tańca. Jacek Waszkiewicz  jest
profesjonalnym fotografem ślubnym i należy do
stowarzyszenia fotografów, do którego należą tylko
nieliczni z całego świata, zajmujący się tą
tematyką. Natalia Kitamikado zajmuje się
modelingiem i scenografią, możemy między innymi
zobaczyć ją jako modelkę w lookbook’u jesienno
zimowym 2012 polskiej marki Marios. 

   
   Robert Harna jest przedstawicielem młodego
pokolenia polskich kucharzy i głównym pomysłodawcą
Warszawskiej Akademii Kulinarnej, laureatem wielu
olimpiad związanych z jego zawodem. Wydał on też
niedawno własną książkę kulinarną. Agnieszka
Śpiewak oraz Jakub Ścichocki należą do zespołu 20
Mil Od Miasta, Agnieszka jest w nim wokalistką, a
Kuba gitarzystą. Wszystkich oczywiście  nie sposób tu
wymienić.
   Status szkoły to nie rankingi, wyniki tylko to, kto
uczy, wychowuje i przekazuje coś dobrego. A w
naszej szkole są takie osoby.

                                             Julka Rogoyska

.

.

..
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W naszym gimnazjum działa Grupa Teatralna pod
okiem instruktorki i nauczycielki p. Moniki Rokickiej.
Assunta swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku.
Podczas piątkowych zajęć  uczestnicy poznają
elementy gry aktorskiej, improwizacji i kreatywności, a
przede wszystkim oswajają się ze sceną. Często
chodzą też do teatru, oglądają ciekawe spektakle
amatorskie i spotykają się ze znanymi aktorami,
reżyserami oraz ludźmi związanymi z teatrem. Mówią,
że każde spotkanie to nowa lekcja teatralna, podczas
której zawsze się czegoś uczą. Przez piętnaście lat
swojej działalności wzięli udział w przeszło 25
konkursach i prawie w każdym zdobyli nagrodę. W pół
roku  przygotowali spektakl inspirowany utworem
Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Z tym
spektaklem wystąpili podczasVI Grochowskich
Spotkań Teatralnych „Na rogatkach”, imprezie
organizowanej przez LXXII LO im. J. Jasińskiego,
która ma charakter konkursowy i jest jednym z
najbardziej prestiżowych festiwali w Warszawie.
„Dziwny świat”  został doceniony przez jury, które
przyznało Assuncie III nagrodę tegorocznej edycji
przeglądu. Grali też na Festiwalu Małych Form
Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. I co? – zdobyli 
II miejsce! W tym roku wystąpili również podczas
spotkania organizowanego przez Chrześcijańską
Fundację "Barwy Życia".  To, że grają na różnych
uroczystościach szkolnych to dla nich normalne.
Muszą być zdolni, skoro po pół roku spotkań na
warsztatach teatralnych, występują ze swoim
spektaklem i od razu zdobywają nagrody. Chociaż nie
wiem, czy sam tylko  talent wystarczy. Aby zdobywać
nagrody, muszą też ciężko pracować. Swoje
spotkania mają w każdy piątek po lekcjach. Trzeba
być maniakiem i fanatykiem teatralnym, aby w piątki,
kiedy już wszyscy myślą o weekendzie, uczestniczyć
w wielogodzinnych spotkaniach i męczyć się na
próbach. 

warsztaty

Próby

Za kulisami

Grupa Teatralna Assunta - gdy inni mają weekend 

MR

MR

MR
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Zapytajmy  Julki i Janka, uczestników zajęć GTA, jak to jest z tym teatrem. 
Julka, jak trafiłaś do GTA?

J: W szkole podstawowej oglądałam pokazy „Assunty”. Już wtedy myślałam, że fajnie by było razem z nimi
występować. Na początku roku poszłam na casting i dostałam się.
Jak określiłabyś atmosferę panującą na waszych warsztatach?
J: Czasami bywa bardzo ciężko, ale ogólnie jest przyjemnie, a nawet rodzinnie. Umiemy pożartować, pośmiać
się, poplotkować.
Zamierzasz w jakiś sposób związać przyszłość z teatrem?

J: Nie jestem zdecydowana, jeszcze muszę pomyśleć.
Skąd biorą się scenariusze przedstawień?
J: Wymyślamy je wspólnie, każda osoba coś dopowie i wychodzi scenariusz. Nie pracujemy na gotowcach.
 Janek, kto w GTA zajmuje się dekoracjami i kostiumami?
J: Nasza instruktorka, chociaż na dobrą sprawę nie mamy teatralnych kostiumów i wymyślnych dekoracji.
Jaka jest p. Monika, bardziej wymagająca, czy bardziej przyjacielska?
J: Jest wymagającym przyjacielem. Jakiś rygor musi być. „Na luzaku” za dużo byśmy nie zrobili. Potrafi też
pocieszyć i udzielić rady jak nam coś nie wychodzi.
Czy teatr pomaga w życiu codziennym?
J: Tak. Pozwala nabrać większej pewności siebie. Stajemy się bardziej otwarci na świat.
Co byś powiedział tym, którzy chcieliby należeć do Grupy Teatralnej „Assunta”?
J: Powodzenia! Warto spróbować zrealizować swoje marzenia lub odkryć w sobie talent aktorski.
Już na koniec, co czuliście, jak zdobyliście nagrody?
Julka: Wielkie szczęście, i myśl, że udało się, chociaż mogło być lepiej.
Janek:  Radość! Radość!, Radość! Tysiąc razy Radość!

Po tym, co od nich usłyszałem, myślę, że dla nich teatr to nie tylko zabawa i hobby, ale też pasja. Jeśli chcecie
zobaczyć na własne oczy Grupę Teatralna „Assunta”, kim są i jak grają to przyjdźcie 29 kwietnia do
Wawerskiego Centrum Kultury w Międzylesiu, gdzie o godz. 18:00 zaprezentują swój spektakl pt. ”Dziwny świat”
.  Więcej informacji o „Assuncie” znajdziecie na ich Facebooku i na stronie szkoły.

Mikołaj Kłos

"Dziwny świat" "Dziwny świat"GST GST
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Obóz integracyjny w Ostrowie

***
To jedna z najfajniejszych rzeczy w szkole! na
początku pierwszej klasy wszyscy wyjeżdżamy nad
morze, by się lepiej poznać. Jest baaardzo zabawnie.

Kaśka

***
Mamy lekcje, ale nie są takie normalne. Nie siedzimy
w ławkach, tylko uczymy się geografii albo biologii w
terenie. Czasem nawet języka angielskiego. No i
oczywiście mamy zajęcia na basenie. 

Janek
***
Mnie najbardziej podobały się zajęcia integracyjne -
takie teatralne, no i te sportowe. Fajnie gra się w piłkę
na plaży albo tworzy scenki. Mogłoby być więcej tego
zamiast lekcji biologii i śpiewania.

Mikołaj
***
Super były wycieczki. Najfajniejsza to ta do
Szymbarka, bo dużo zobaczyliśmy - dom do góry
nogami, najdłuższą deskę i muzeum hymnu.
Piekliśmy też kiełbaski i mieliśmy czas wolny. 

Anka
***
Super, że wszystkie klasy pierwsze mogły się poznać
i zintegrować. Podobał mi się najbardziej nocny spacer
nad morze i tańce przy pochodniach. No i piosenka
pana Ruty. Była śmieszna :)

Karolina

Zajęcia integracyjne

.

.MR

.

.
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projekt
Karolina 'Kebi' Czelej


