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Reklama Matmy

                                           Dzień Matematyki 
                                       Na cześć Królowej Nauk

13 marca 2015r. w Gimnazjum nr 12 im. Stanisława Lema
w Szczecinie odbył się Dzień Matematyki. Adresowany
został  do wszystkich uczniów gimnazjum.
Przedsięwzięcie to miało na celu promowanie
matematyki i zachęcenie młodzieży do nauki tego
przedmiotu.   
Opis zmagań
Całe wydarzenie polegało na rywalizacji pomiędzy klasami
w różnych konkurencjach matematycznych.
Z każdej klasy wyznaczeni zostali reprezentanci do zadań
związanych z obchodami  święta Królowej Nauk.
Konkursów, sprawdzianów, ciekawostek związanych ze 
świętem było bez liku. Każdy nawet najmniej zdolny
matematyk mógł odnaleźć konkurencję
lub dziedzinę, w której pokazywał swoje zdolności.
Pierwsza próba
Pierwszym sprawdzianem doskonałej pamięci była
znajomość rozwinięcia liczby π. Uczestnicy, dążąc do
wygranej,  potrafili nauczyć się ponad stu cyfr po przecinku,
Pokaz mody
Kolejną konkurencją był pokaz matematycznych strojów.
Artyści w tym projekcie pokazywali swoje awangardowe
dzieła. Niektóre były połączeniem strojów, które nosimy na
co dzień z liczbami i wzorami a inne nietypowymi
kostiumami stworzonymi tylko na  wybiegi.Jeden z sześciu
Następnym sprawdzianem, w którym klasy dążyły do
zwycięstwa był konkurs matematyczny. Z każdej grupy
wyznaczone były dwie najlepsze osoby, które musiały 

odpowiedzieć na kilka bardzo trudnych pytań. Pytania były
wyświetlane.
na projektorze i uczestnicy mieli tylko trzydzieści sekund na
udzielenie poprawnej odpowiedzi. Każda z klas miała duże
problemy z ich rozwiązaniem,  jednak udało się wyłonić
zwycięzcę.
Reklama matematyki 
Po ciężkich konkursowych zmaganiach miała miejsce
projekcja trzech matematycznych klipów, które pokazywały,
że matematyka jest potrzebna w życiu i ma tam swoje
zastosowanie. Twórczość gimnazjalistów pozwoliła im
przekazać, że matematyka jest ważna w każdym
momencie naszego życia. Każda z klas włożyła wiele pracy
i zaangażowania w swój projekt.
Kojarzy się...
Następnie miał miejsce konkurs na skojarzenia
matematyczne. Prowadzący podawał uczestnikom słowa
klucze, do których ci musieli znaleźć skojarzenie. Gra z
pozoru prosta, lecz sprawiała nie lada problem 
zawodnikom. W międzyczasie prowadzony był też konkurs
na zbudowanie jak największej wieży.
Ocena
Dzień Matematyki uważam za udany. Uczniowie, a także
nauczyciele włożyli wiele serca i pracy,  aby przedstawić
matematykę w jak najlepszym świetle. Myślę że w
przyszłym roku nowe klasy także z radością będą
świętować Dzień Matematyki
Kacper Czaja, kl. 3e

Kacper kl. 2D
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Dyrektor na scenie

                                        Pierwsza De na scenie 
                                       Sztuką w gimnazjalistów

W dniach 23-26 lutego odbyły się w naszej szkole długo
wyczekiwane warsztaty teatralne pod przewodnictwem
reżysera pana Mirosława Glinieckiego, a zorganizowane
dzięki zaangażowaniu naszej pani Katarzyny Wójcik.
Warsztaty trwały trzy dni i każdy dzień był przeznaczony
do wykonania innych zadań.
Dzień pierwszy to czas, w kpryestórym cała nasza klasa
mogła poznać wspaniałą osobowość, jaką okazał się pan
Mirek Gliniecki, nasz reżyser i jednocześnie twórca, aktor i
reżyser Teatru „Stop” w Koszalinie. Dzień ten był dniem
zapoznawczym. Pan Mirek poznawał nas poprzez różne
zadania, które musieliśmy wykonać. Przekazał nam również
dużo dobrej energii.
Dzień kolejny, wtorek 24.02, posłużył przyznaniu nam roli. Pan
Mirek przesłuchiwał nas i dobierał nam role, które w tajemnicy
przed rodzicami musieliśmy ćwiczyć w domu.
Następny dzień, środa 25.02, to dzień, w którym cały czas
mieliśmy próby oraz omawialiśmy stroje i rekwizyty, które
musieliśmy sobie samodzielnie przygotować.
Trzeci dzień, czwartek 26.02, był uwieńczeniem naszej ciężkiej
pracy, bo praca aktora okazała się bardzo ciężka, żmudna,
czasem wykańczająca. W czasie prób towarzyszyły nam różne
przeciwności losu – zmiana sal, próbny egzamin gimnazjalny,
zmęczenie, nieuwaga i niechęć niektórych osób, ale zarówno
pan Mirek, jak i radość ze wspólnego tworzenia bardzo
realistycznego przedstawienia, dawały nam siłę.

W czwartek 26.02 o godzinie 1700 , po wielu próbach, ciągłym
powtarzaniu tych samych kwestii wystawiliśmy nasze
przedstawienie pt. „Szkolne porządki”. Na Te trzy dni dały nam
bardzo wiele. Satysfakcję, poznanie siebie i innych, poznanie
również własnych słabości. Na przedstawienie zostały
zaproszone nasze rodziny, dyrekcja oraz cała kadra
pedagogiczna. Po oklaskach i entuzjazmie dorosłych można
było wywnioskować, że spektakl się podobał. Pan Mirek
najpierw zrobił wprowadzenie, gdzie opowiedział o trudach
przygotowania tego przedsięwzięcia,  a po wystawieniu sztuki
podsumował naszą wspólną pracę.Zaowocowało wspólną
radością i wspólnymi tematami do rozmowy. Warto byłoby
powtórzyć takie przedsięwzięcie.
                                                           Julia Luleczka kl.1d

Dzieje się

Konrad R

Konrad R
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                    Refleksje wywołane dziełem "Kto zabrał mój ser" 
                                             Spencera Jonsona

być na nie przygotowanym, dostrzec ich zalety. Pozwolić sobie
na szczęście. 
Dzięki tej skomplikowanej drodze, którą jest życie możemy
poznać siebie i zdobyć mądrość, która pozostanie z nami na
zawsze. 
To dzieło mówi, także o tym, że trzeba umieć śmiać się z
siebie.
Nie można odbierać sobie takich drobnych przyjemności,
ponieważ to one dają nam siłę, by iść przed siebie.
"Kto zabrał mój ser?" stawia ważne pytania przed
czytelnikiem: Co jest moim celem życiowym, czego pragnę od
życia w tym momencie? Jaką postać z tej książki
przypominam? I jaką chcę mieć postawę- Zastałka, czy
Pedziwiatra?
Te pytania wywołują refleksję nad sobą, swoim
postępowaniem, sprawiając, że ten tom jest wart uwagi.
                                                                                                 
Aleksandra Ziemak, 3E

Otwartość na zmiany

"Dopóki walczysz,  jesteś zwycięzcą" powiedział niegdyś
święty Augustyn. "Dopóki walczysz" o to, czego pragniesz,
czego potrzebujesz. 
"Kto zabrał mój ser?" Spencera Jonsona ukazuje właśnie tę
wytrwałość w dążeniu do celu, Nowego Sera, która jest nam
potrzebna w drodze przez życie. Nie możemy pozwolić, aby
lęk nas sparaliżował. 
"Musisz zrozumieć, że życie trzeba przyjmować po prostu,
jakim jest, bo inne nie będzie [...] nic w naszym życiu nie
zmieni się na lepsze póki my sami tego nie zmienimy". 
Nie możemy być bierni! Nie ukrywajmy się za złudną powagą,
bądźmy sobą, żyjmy pełnią życia nie ograniczając siebie
strachem, przeszłością. 

Kącik Czytelniczy Konrad R
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Dzień Bezpiecznego Internetu

Sonda 
Z czym kojarzy ci się wiosna?

Sondę przeprowadził:
Jakub Baszkowski
klasa 1c 

Niedawno w naszej szkole odbył się ‘’Dzień
bezpiecznego Internetu’’. Z tej okazji  zostało
zorganizowanych wiele atrakcji. 
Na pierwszym piętrze naszego gimnazjum
zostało zorganizowane stoisko z fundacji
Orange, przy którym odbywały się:  konkursy,
quizy, rozmowy dotyczące uzależnienia od
Internetu. Na drugim piętrze wisiało wiele
plakatów na temat bezpieczeństwa w sieci.
Natomiast na trzecim piętrze, tak jak na
pierwszym, odbywały się konkursy na temat

wiedzy o internecie. Następnego dnia na lekcji
zajęć technicznych oglądaliśmy prezentację na
temat ,,Zamiast hejtu’’.
Dzień bezpiecznego Internetu obchodziłam
pierwszy raz ponieważ jestem w pierwszej
klasie gimnazjum. Moim zdaniem był to udany
dzień, bo o niebezpieczeństwach związanych z
Internetem warto przypominać. Internet jest
ogromnym źródłem wiadomości, lecz czyha tu
również wiele niebezpieczeństw, o czym trzeba
wiedzieć i pamiętać.        Julia Luleczka  kl. 1D
               

Pani Katarzyna Wójcik, polonistka
Kiedy świat owiośnieje wszystko wydaje się łatwiejsze. Wiosna kojarzy mi się z miłością. Wczoraj na
przykład zachwycałam się pięknym i głośnym śpiewem kosów.  Wczoraj pomimo że pogoda pozornie była
brzydka, postanowiłam cały dzień spacerować i zachwycać się przyrodą. Ponadto wiosna to także
Kontrapunkt.

Aleksander Rudziński, uczeń klasy 3e
Z trawą ze zwierzętami, z zabawą na świeżym powietrzu, spacerami, z lawendą i  kolorami.

Julia Czerniak, uczennica klasy1d
Wiosna kojarzy mi się z jazdą na rowerze, z wysokimi temperaturami, ładną pogodą, śpiewem ptaków
oraz kwitnącymi kwiatami. Ponadto urządzaniem grilla. 
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