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Uczniowie kl. IIId proszą o
głosy w konkursie
organizowanym przez
rossnet.pl pod hasłem:
HIGIENA CODZIENNA
WŚRÓD NASTOLATKÓW.
W czasie trwania konkursu
pod okiem nauczyciela,
uczniowie muszą wykonać
trzy prace konkursowe: 1.
FLASH MOB, 2. MAKIETĘ,
3. Prawidłowe rozwiązanie
quizu. Głosy można
oddawać na stronie
internetowej 

IIId

 20 marca 2015r.
Gimnazjum nr  1 witało
WIOSNĘ, organizując  „Mini
Mam Talent”, podczas
którego,  uczniowie mogli
popisać się umiejętnościami
tanecznymi, wokalnymi,
kabaretowymi … a działo się
dużo! To był dzień pełen
wrażeń!

Witaj Wiosno

Mam Talent

Mam Talent Młodzież zadbana – bawi się do rana 

W numerze:

* Mini Mam Talent na powitanie Wiosny
* Konkurs ROSSnet.pl
* Sukcesy sportowe
* Walka z plagiatem
* Kilka słów o rekrutacji 

http://www.rossnet.pl/
1000wakacji/galeria 
do 20.04.2015r.
Aby wziąć udział w
głosowaniu, należy się
zarejestrować na 
https://www.rossnet.pl/rossnetrejestracja.
Po wypełnieniu formularza,
na swojej poczcie
znajdziecie link
aktywacyjny, następnie
wystarczy się zalogować,
znaleźć w galerii filmik pt.
„Młodzież zadbana – bawi
się do rana” i oddać swój
głos. 

Autorem filmu są:
Marcheweczki - Gimnazjum
nr 1 z Oddziałami
Sportowymi im. Kazimierza
Wielkiego w Wieluniu.
Nagrodą jest  50 wyjazdów
wakacyjnych dla grup
składających się z 20
uczniów i koordynatora,
dlatego klasa IIId liczy na
waszą pomoc.

Natalia P.

Wyniki konkursu:
I miejsce – IIa
II miejsce – IIIb
III miejsce – IIIc
Klasy biorące udział w
konkursie zostały
nagrodzone dniem bez
pytania, a zdobywcy I
miejsca dodatkowo tortem.  
                                      A.T.
Więcej zdjęć na naszej
stronie na Facebooku

Marcheweczki

WU

G1



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 3 04/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSuperrr szkoła

Brązowy medal w piłce ręcznej

1 kwietnia 2015 r. zostały rozegrane Mistrzostwa Województwa w Piłce
Ręcznej Chłopców. Po meczach z Piotrkowem Trybunalskim, Pabianicami
i Tomaszowem Mazowieckim reprezentacja naszej szkoły zajęła wysokie III
miejsce. Opiekunami  drużyny są p. Tomasz Derbis i p. Wojciech Psuja.
Skład drużyny: Kacper Prygiel Ic, Paweł Machelski Ic, Bartłomiej Kowalczyk
Ic, Mikołaj Łabęcki Ic, Filip Duszyński Ic, Jędrzej Kurzawa IIIa, Maciej
Kuźbiński IIIa, Filip Tomala IIIa, Adam Kubiak IIIa, Mateusz Malinowski IIIa,
Bartosz Kowalczyk IIIa, Jakub Czarnogredzki IIIa, Jakub Bujak IIIa, Dawid
Skorupa IIIa, Bartosz Gliński IIIa. Gratulacje dla drużyny i trenerów.
Kolejność końcowa 1. Anilana Łódź, 2. Tomaszów Mazowiecki, 3.
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.Mikołaj Ł. 

III miejsce w piłce ręcznej

       Mistrzostwa Województwa 
      w Piłce Siatkowej chłopców 

25 marca 2015 r. odbyły się w Bełchatowie Mistrzostwa Województwa w
Piłce Siatkowej chłopców, które nasza drużyna ukończyła na IV miejscu.
Podopieczni p. Roberta Dudy rozegrali mecze z Gimnazjum w Ozorkowie i
Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej, zajmując II miejsce w grupie. W grze o
podium rywalizowali ze szkołą z Tomaszowa Mazowieckiego. Walka o
brązowy medal była bardzo zacięta, zawodnicy grali na sto procent, jednak
zabrakło im trochę szczęścia, które dopisało przeciwnikowi i to on wygrał 2-
0.

Dziękujemy chłopcom, gdyż ich zaangażowanie i wola walki były bezcenne.
Należy pamiętać o wszystkich wynikach, dzięki którym znaleźliśmy się w
finale. Ostatecznie jesteśmy IV drużyną w województwie. Drużyna grała w
składzie: Mateusz Golus, Artur Bartosik, Tadeusz Jakubczyk, Wojtek
Wróbel, Rafał Sobczak, Łukasz Dydyna, Mateusz Pluskota, Krzysztof
Kołodziej, Jakub Majchrzak, Hubert Walkowiak, Jan Ceglarski.

WYNIKI:

Grupa:
Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie – Gimnazjum nr 1 w Wieluniu
( 2 : 1 w setach 25:17, 15:25 , 15:10 )
Gimnazjum nr 1 w Wieluniu - Gimnazjum nr 1 w Rawie Maz.
( 2 : 0 w setach 25: 15, 25:16 )
Mecz o trzecie miejsce:
ZS nr 4 w Tomaszowie Maz. - Gimnazjum nr 1 w Wieluniu
( 2 : 0 w setach 25:20, 25:22 )

Kolejność końcowa:
I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi
II miejsce Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
III miejsce Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowiecki
IV miejsce Gimnazjum nr 1 w Wieluniu
V miejsce Publiczne Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie
VI miejsce Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej

H. W. 

IV miejsce w siatkówce

Iv miejsce w piłce siatkowej

WP

HW

HW
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Uczniowie, koniec ściągania z Internetu!

Nauczyciele w gimnazjach i liceach jeszcze w tym roku otrzymają specjalny
program antyplagiatowy. Przeskanują nim wypracowania, zadania domowe,
a nawet klasówki. I wychwycą wszystkie "zapożyczenia".
Internetowe forum dla uczniów. Gimnazjalistka prosi użytkowników o pomoc:
"Mam napisać list do ludożerców, którego adresatem będą moim
rówieśnicy". W kilku zdaniach tłumaczy, że nie ma na to czasu, a praca jest
potrzebna na jutro. Liczy, że ktoś napisze ją za nią, a prośbę kończy: "Tylko
nie przepisujcie z Internetu".
Pewnie to samo zdanie usłyszała od nauczyciela, który już musiał wiedzieć,
że po uczniowskich portalach krąży kilkadziesiąt wersji listu na podstawie
tekstu Tadeusza Różewicza. O plagiat nietrudno. Prac do skopiowania z
pewnością wystarczyłoby dla całej klasy.

Promujmy samodzielność. 
Właśnie z tego powodu część nauczycieli przestała zadawać do domu
wypracowania, np. Anita Racka-Gozdek, która uczy w gimnazjum: - Moi
uczniowie piszą wypracowania tylko na lekcjach. Ci, którym zależy, mogą
ćwiczyć też w domu i ja później te prace sprawdzam. To poważne podejście.
A im bliżej egzaminów, tym tych prac więcej.

Tę walkę toczą otwarcie szkoły z systemem matury międzynarodowej. Np.
szczecińskie II LO sformułowało "zasady postępowania w sytuacji łamania
praw autorskich i niesamodzielnej pracy uczniów". Zakładają m.in., że
uczeń, który popełnia plagiat, otrzymuje ocenę niedostateczną, pisze
powtórnie pracę, a dyrektor udziela mu nagany w obecności rodziców.
W sferze deklaracji nie jest aż tak źle. Kiedy w 2011 r. prof. Jacek Pyżalski,
pedagog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przebadał
blisko 600 łódzkich gimnazjalistów, ponad trzy czwarte zadeklarowało, że
plagiaty powinny być zabronione lub raczej zabronione. Ale jak jest w
praktyce? Wystarczy przejrzeć internetowe fora, serwisy z gotowymi
zadaniami domowymi i te ogłoszeniowe.

Potem oszukują na studiach
Gdy zapytałam etyczkę prof. Halinę Zboroń z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, czemu studenci plagiatują, odpowiedziała: -
Bo nie potrafią pisać dłuższych prac. Mają w tym zaległości jeszcze ze
szkoły podstawowej. Plagiatowaniu sprzyja też lenistwo, pośpiech i to, że
w wirtualnym świecie młodzi czują się bezkarni. Nie traktują plagiatu jak
przestępstwa, choć tyle mówimy im o prawach autorskich i własności
intelektualnej. Nauczyciele przyznają, że do plagiatowania zachęcała też
forma matury ustnej z języka polskiego, czyli prezentacja, którą łatwo było
kupić (od 50 do 300 zł). A ta zwykle kompilowana była przez
"zawodowych maturzystów" z innych, dostępnych już w sieci, prac. Dzięki
temu było "szybko i tanio". W tym roku to się zmieni - Centralna Komisja
Egzaminacyjna zrezygnowała z przygotowywanej w domu prezentacji na
rzecz losowania pytań.
Plagiaty są zmorą uczelni wyższych - specjaliści szacują, że co
czternasta praca dyplomowa wykonana jest metPromotorom na
uczelniach w wyłapywaniu nadużyć pomagają systemy antyplagiatowe.
Teraz podobne będą mogły stosować gimnazja i szkoły średnie. Jeszcze
w tym roku taki system dla szkół wprowadzą wspólnie producent
popularnych e-dzienników Librus i firma Plagiat.pl znana z walki z
kopiowaniem na uczelniach wyższych (obsługuje 180 uczelni w Polsce i
200 na świecie).
W pierwszym etapie ich wspólny projekt ma objąć ok. 3,3 tys. polskich
szkół, a więc blisko 1,2 mln uczniów oraz 115 tys. nauczycieli. Ci drudzy
będą mogli bezpłatnie przeskanować prace swoich podopiecznych:
zadania domowe, projekty, wypracowania, ale też klasówki. Bez
wpisywania w Google'u i zgadywania, skąd pochodzi przepisana myśl,
sprawdzą, czy nie ma tam "nieuprawnionych zapożyczeń". System będzie
porównywał zadania uczniów z zasobami internetowymi i bazami prac,
które stworzą szkoły. Nie tylko w języku polskim, ale również w obcych.
odą "kopiuj - wklej".

A może zadawać inaczej?
Według twórców systemu w ten sposób nauczyciele mają zaszczepiać
młodzieży "akademickie standardy samodzielnej pracy i ochrony praw
własności intelektualnej". - Walka z niepożądanym i rosnącym zjawiskiem
plagiatowania prac powinna być działaniem wychowawczym szkół -
uważa Marcin Kempka, prezes zarządu Librusa.
A dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl, twierdzi, że rozwiązanie
problemu pomoże odmienić polską szkołę: - Zjawisko "kopiuj - wklej" jest
wyzwaniem dla systemu edukacji w skali globalnej, z którym, jak dotąd,
niewiele krajów potrafi sobie skutecznie radzić.
Ale psycholog Kamil Sijko zauważa, że jest jeszcze jeden pewny sposób
na uniknięcie plagiatu: - To praca domowa, której wcześniej nie
rozwiązywało setki tysięcy innych ludzi. W myśl zasady, że żaden
problem nie powinien być rozwiązywany dwa razy.

Justyna Suchecka/ Gazeta Wyborcza

Internet G1
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Trzecioklasisto! To może Cię zainteresować!

Fragment  Z A R Z Ą D Z E N I A Nr 74 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.
Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a
także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów
odpowiada 0,2 punkta
3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
1) stopień celujący - 15 punktów
2) stopień bardzo dobry - 13 punktów
3) stopień dobry - 11 punktów
4) stopień dostateczny - 7 punktów
5) stopień dopuszczający - 2 punkty
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
5. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie
ukończenia gimnazjum :
1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
a) jeden tytuł – 11 punktów,
b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu
wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):
a) w jednym konkursie – 6 punktów,
b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim
(w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):
a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,
albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w
dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,
4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2
punkty.
6. Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości
edukacji dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub
pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4 ust. 5 oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie przekracza 28 punktów. W
przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak aby
suma wszystkich punktów wyniosła 33.
7. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły -
Jana Pawła II ” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 61/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2014 roku. 

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2015r.:
-część humanistyczna-21 kwietnia 2015r.(wtorek)
-część matematyczno-przyrodnicza-22 kwietnia 2015r. (środa)
-część językowa-23 kwietnia 2015r.(czwartek)


