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DRZWI STOJĄ OTWOREM
W walentynkowym rytmie...

RELACJA Z KOŃCA ŚWIATA

EGZOTYKA ZAWITAŁA W GIMNAZJUM

Eksperymentujemy...

Poznajemy tradycje naszych gości Pierwsze prezenty

ZA CHWILĘ EGZAMIN...
Co zrobić, aby szybko i skutecznie się nauczyć?      
                                                                        str. 4

KOORDYNATORZY 
informują

Mamy nowego zawodnika
Krystian Pieszczek... str.4 

    Już za nami ciekawe zajęcia warsztatowe ze
studentami z Peru i Brazylii. Ich celem było rozwijanie
umiejętności językowych w praktyce. Przyjemna forma
zabaw i gier sprzyjała zapoznawaniu się z gośćmi. Camila i
Cristian chętnie zwiedzali nasze miasto, które przypadło im
do gustu. Podczas pieszych wędrówek poszukiwaliśmy
zielonogórskich BACHUSIKÓW: Artemidas, Huberticus,
Odpadek, Cudakus... Spacer po mieście z mapą w ręku był
dla nas super zabawą. Nasza codzienność okazała się
egzotyką dla innych. Mieliśmy okazję poznać odległe
tradycje oraz smaki zza oceanu. Każdy dzień spędzony
wspólnie był dla nas pełen niesamowitych wrażeń.  str. 3   

                                     Jagoda Matecka

   Szóstoklasiści mieli niepowtarzalną szansę zwiedzić
nasze gimnazjum. Przygotowaliśmy na ową okazję wiele
niespodzianek. Przyszli absolwenci podstawówek mogli
zobaczyć występ grupy tanecznej G-SQAD,
poeksperymentować w chemicznym laboratorium, wziąć
udział w potyczkach matematycznych i językowych, czy
zrobić zdjęcie w naszej szkolnej fotobudce. Każdy mógł
poczęstować się pysznym,świeżo upieczonym walijskim
ciastkiem z wróżbą walentynkową.

Jagoda Matecka 
 Uczniowie mogli również sprawdzić swoje umiejętności
dziennikarskie…   str. 3

ODWIEDŹ NAS 28 MAJA
Przeżyjesz super chwile podczas festynu 

z niespodziankami...
ZACZYNAMY OD GODZINY 16.00

Laureatka konkursu 
„Miłość niejedno ma imię".

                    Wywiad, str. 3

Walijskie ciasteczka

MAMY
SZTANDAR!

Szczegóły, str. 3
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W WALENTYNKOWYM RYTMIE
różnorodne atrakcje, ale przede wszystkim dziennikarstwo!

„Muzykiem jest każdy” – wywiad z Dorianem Zarzyckim

- Czym jest dla pana muzyka?
- Przede wszystkim wielką życiową pasją, życiowym hobby i tak się stało,
że zawodem.
- Jest pan nauczycielem muzyki. Co pan lubi w tej pracy?
- Najbardziej lubię to, że mogę przekazać część siebie, część swoich pasji, 
innym...
- Dlaczego właśnie program interaktywny stał się najważniejszym
elementem pokazu?
- Myślę, że to jest zupełnie coś innego, bo osoby,  które przyszły, zobaczyły,
że w szkole można nie tylko się uczyć, ale robić też rzeczy, które fascynują,
i mogą stać się ich pasją.
- Czy możemy liczyć na dalszą współpracę? 
- Jestem jak najbardziej otwarty na wszelkie propozycje i chętny do
współpracy.
- Co chciałby pan powiedzieć  tym, którzy- jak pan- kochają muzykę? To
przecież teraz niemodne.
- Nie zgadzam się z twierdzeniem, że kochanie muzyki jest niemodne.
Dlatego, że muzykiem jest każdy. Bez muzyki nasze życie nie istnieje.
Wszyscy jej słuchają, lubią różne gatunki. Muzyka w życiu człowieka jest
obecna i zawsze będzie. Na pewno jest w modzie!
- Dziękuję za rozmowę.

                             Z gościem rozmawiała Kateryna Bobrownytska.

Wywiad z Kateryną Bobrownytską, która
przyjechała do nas z Ukrainy

Czy miasto Zielona Góra podoba Ci się?
Jestem w Polsce dopiero kilka miesięcy. W
mieście są bardzo ciekawe miejsca. Na przykład
Palmiarnia. Podoba mi się restauracja, w której
stoły ustawiono pośród roślin tropikalnych. Są tu
również przepiękne Kościoły. Moim ulubionym
miejscem jest Centrum Rekreacyjno – Sportowe.
Tu mogę połączyć sport z dobrym spędzaniem
czasu.
Jakie są różnice są w nauczaniu na Ukrainie i
w naszej szkole?
Na Ukrainie miałam więcej przedmiotów. Inaczej
wygląda też szkolny strój – tam każdego dnia
musiałam być ubrana na czarno-biało a miejsca
w klasie są przydzielone przez wychowawcę. Na
Ukrainie 11 lat uczniowie są razem.
Czy możesz tu realizować swoje pasje?
O tak! Wydaje mi się, że znalazłam swoją drogę
w Polsce i próbuję realizować wszystkie swoje
marzenia a efekty już są widoczne.        (E.T.)

Kateryna przeprowadza wywiad

Nasi goście podczas własnych prezentacji

Fot. Historie miłosne... G-squad

HORROR
W GIMNAZJUM

    W związku z
nadaniem sztandaru
naszej szkole
zorganizowaliśmy
wydarzenie
kulturalne, które
cieszyło się wśród
uczniów niemałym
zainteresowaniem. W
marcu odbył się
wieczór filmowy, w
którym uczestniczyli
miłośnicy horrorów z
klas 1-3.
Obejrzeliśmy dwa
filmy : "Mama" i
"Obecność".
Pomysłodawcą był
samorząd
uczniowski, który już
teraz zapowiada NOC
FILMOWĄ. Czekamy
na Wasze propozycje
z niecierpliwością!
Jagoda Matecka

 

   W czasie udziału w prezentacjach i pokazach
atrakcji było co nie miara! Szaleństwa walen-
tynkowe zakończyły warsztaty w Mediatece
"Szklana pułapka" oraz podziwianie naszych
wytworów artystycznych.                       (E.T.)

     Walentynkowy Dzień Otwarty    
         i Grupa Multimedialna
   Kateryna, Julia, Emilia. Wszystkie gotowe do występu z identyfikatorami
"Grupa Multimedialna". Tak zaczyna się Waletynkowy Dzień Otwarty.
 - Bardzo się tego bałam - mówi Kateryna Bobrovnytska - niby zwyczajne
wystąpienie, ale świadomość  tego, że tym razem publiczność będzie spoza
naszej szkoły, bardzo mnie  deprymowała. I rzeczywiście, publiczność
dopisała. Przychodzili uczniowie i nauczyciele z różnych szkół.
Organizatorzy naszego pokazu postawili na różnorodne, artystyczne
działania.
- Uznaliśmy, że do tworzenia dziennikarskich newsów zaprosimy naszych
gości - mówi nauczycielka języka polskiego, Dorota Głowienka. Do
współpracy zaprosiliśmy świetnego muzyka, Doriana Zarzyckiego.
Nagrywaliśmy wypowiedzi uczniów, nauczycieli. Zapraszaliśmy do
wspólnego tańca, śpiewu, recytacji. 
- Kiedy wychodziliśmy ze szkoły, byliśmy bardzo zmęczeni, ale też bardzo
zadowoleni. Nurtowało nas tylko jedno pytanie: czy grupa multimedialna
będzie kontynuowała współpracę z naszym gościem w przyszłym  roku?  -
Jasne, że tak - zgodnym chórem odpowiadają pani Dorota i pan Dorian. W
planie mamy nagrywanie audiobooków i jeszcze parę ciekawych pomysłów.
Na razie jednak ich nie zdradzimy, żeby nie zapeszać...           

"NIEMIECKA
PRZYGODA"

Do 17 kwietnia nasi
koledzy przebywają  
w szkole "Ehm Welk"
w Lübbenau. Już ko-
lejny raz uczestniczą
w warsztatach zawo-
dowych.

 Martyna Popławska

To MY... jesteśmy na
Facebook-u E.T.
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RELACJA Z KOŃCA ŚWIATA
Warsztaty językowe

SZTANDAROWI
CZEŚĆ!

Fot. Archiwum ZG

Ania udziela wywiadu dla GL

Fot.

Rozpoczęcie uroczystości

Żywe obrazy Józefa Chełmońskiego

   Camilla i Cristiano
opowiedzieli nam o
Brazylii i Peru, później
towarzyska gra języ-
kowa, wspólny taniec i
rozwiązały nam się
języki. Pytań musie-
liśmy zadać wiele,
gdyż oba kraje mają
różnorodne tradycje. Z
niedowierzaniem spo-
glądaliśmy na Cristia-
na, kiedy opowiadał
nam, że bardzo sma-
kują mu świnki
morskie /niestety u nas
musiał zjadać pulpety z
mięska mielonego/-
Camiila też była zasko-
czona, chociaż Brazy-
lia i Peru to sąsiedzi .
No cóż co kraj, to
obyczaj. Robiliśmy ta-
kże ruskie pierogi

Cristian od razu ruszył
do lepienia, a Camilla
pokazywała jak przy-
gotować brazylijskie
ciasteczka. Nastę-
pnego dnia potrzebne
nam były umiejętności
stylizacji włosów, dużo
siły w płucach i talenty
aktorskie. Po południu
ruszyliśmy w teren w
poszukiwaniu bachu-
sików!  
Nie mówimy "good bye
" tylko " see you soon"
- ocierając łzy mówiła
Camilla. To był dzień
pełen wzruszeń,
podsumowań i uści-
sków.             
                        (J.P)

20.03.2015 z winnego wzgórza koło
Palmiarni obserwowaliśmy częściowe
zaćmienie słońca.

   Uczniowie klasy 2a Pani Alicji Sobańskiej
już po raz kolejny wzięli udział w cyklicznych
zajęciach warsztatowych organizowanych
przez FUNDACJĘ ORANGE oraz Zielono-
górską FUNDACJĘ SALONY. Spotkania
warsztatowe dotyczą sposobów zapisywania
i uwieczniania wspomnień. Podczas zajęć
poznajemy tajniki fotografii analogowej,
wcielamy się w rolę reporterów i
dziennikarzy, co daje nam ogromną frajdę –
mówią zgodnie Weronika Urbańska i Patrycja
Grochowska.

   19 marca 2015 r. odbyło się nadanie
Sztandaru Szkole.  Pierwsza część - to  Msza
Św. i poświęcenie Sztandaru przez bpa S.
Regmunda. Druga część to uroczystość w
szkole, w której wzięli udział zaproszeni goście i
cała społeczność szkolna. Oficjalną uroczystość
uświetniły ciekawe  inscenizacje przedstawiające
"Żywe obrazy" Józefa Chełmońskiego - patrona
naszej szkoły oraz wręczenie naszej pierwszej
gazetki oraz kalendarza okolicznościowego. 
-To był dla nas bardzo ważny dzień. 
Sztandar z wizerunkiem patrona i godłem jest
dla nas ważnym symbolem, jednoczącym
szkolną społeczność. Pamiętając o jego
wymowie, należy okazywać mu cześć.              
                                              M. Popławska

   24 marca 2015 r. już kolejny raz laureaci
konkursu „Baśń Matematyczna” odebrali
atrakcyjne nagrody. Od pięciu lat organiza-
torem konkursu pod patronatem Lubuskiego
Kuratora Oświaty jest nasza szkoła.
Tematyka konkursu zawsze jest różnorodna i
łączy w sobie zainteresowania przyrodnicze
z wykorzystaniem umiejętności
plastycznych. I tym razem galę uświetniła
wystawa w WiMBP w Zielonej Górze, a
obecnie podziwiamy nagrodzone prace
uczniów w naszej szkole.

Fot. J.P.

Fot. J.P.

Bachus

A.F.

Fot. A.F.
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SPAR FALUBAZ
NAJNOWSZE INFORMACJE OD NASZYCH KOORDYNATOREK

    Mamy nowego zawodnika w zespole, a jest nim Krystian Pieszczek.
Wcześniej występował w barwach gdańskiego Wybrzeża. Krystian jest
naszym juniorem i życzymy mu sukcesów w sezonie 2015.
WAŻNE TERMINY:

26 kwietnia 
SPAR Falubaz Zielona Góra - KS Toruń 
10 maja 
Unia Tarnów - SPAR Falubaz Zielona Góra
17 maja 
Betard Sparta Wrocław - SPAR Falubaz Zielona Góra
24 maja 
SPAR Falubaz Zielona Góra - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów
31 maja 
SPAR Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno
Więcej ze sportu żużlowego już od 5 maja (4 strony bieżących informacji).

Anna i Martyna Wyczawskie, kl. 3 

Jeżeli zapamiętujesz więcej rzeczy przez to co widzisz, tzn. że należysz go grupy wzrokowców:
1. Zadbaj o wygląd estetyczny notatki: stosuj różne kolory, podkreślaj ważne rzeczy.
2. Wykorzystuj układ graficzny notatki: stosuj akapity, pisz własne myśli w osobnych kolorowych
ramkach.
3. Rysuj obok notatki, żeby przyprawiało Cię to o skojarzenia.
4. Korzystaj z wyobraźni, wyobrażaj sobie wszystko.
Jeśli nauka lepiej Ci idzie, gdy więcej słuchasz, tzn. że należysz do grupy słuchowców, wtedy:
5. Powtarzaj, czytaj na głos.
6. Zapewnij ciszę, która w nauce niezmiennie Ci przeszkadza.
7. Ucz się, zadając sobie pytania i udzielając na nie odpowiedzi.
Niektórzy z was pamiętają to, co zrobili, a nie to co zobaczyli, czy usłyszeli. O takich osobach mówi
się, że należą do grupy kinestetyków, w takim razie:
8. Ucz się pisząc notatki, ściągi.
9. Ucząc się, żywo gestykuluj. Korzystaj z gestów, one pomogą Ci zapamiętywać i przypominać.
10. Ucząc się, poruszaj się, chodź.
W nauce najważniejsza jest chęć, choć coraz częściej spotykamy osoby, które tej chęci po prostu nie
mają. Wtedy nieuniknione jest to, że tej wiedzy nie będziemy przyswajać. Uczymy się dla siebie i dla
swojej przyszłości. Warto w tym momencie zadbać o siebie i swoją edukację.

                                                                                       Katarzyna Starzyńska, 2b

Szkolne koordynatorki

Sprawdź!
www.eduscience.pl

              Za chwilę egzamin… 
    Dziesięć przykazań    

DOBREJ NAUKI

          z archiwum Pani Katarzyny Stoińskiej

LOGICZNA POWTÓRKA
PRZED EGZAMINEM

Przyjrzyj się poniżej połączonym wyspom. 
Liczba na wyspie odpowiada ilości mostów. 

Czy potrafisz sam zbudować mosty?
ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE!

EDUSCIENCE jest platformą internetową na której uczniowie naszej grupy
bazowały przez ostatnie kilka miesięcy na lekcjach informatyki. Jest to
strona, na której możemy za pomocą rożnych gier edukacyjnych  i quizów
powtarzać wybrane tematy z przedmiotów przyrodniczych.
Wykorzystywaliśmy również różne scenariusze, prezentacje, filmy, czy
krzyżówki,  co bardzo ułatwiło nam przygotowanie się do egzaminu. 
-Super forma powtórzeń i niezła zabawa!

                                                                         Martyna Popławska  
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pobytu w Lübbenau, ciekawe wywiady...


