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Nasi uczniowie
odwiedzają Jasną Górę

Pamiątkowe zdjęcie.

Egzaminy tuż, tuż...

Brace yourself, egzamin is coming

Zgodnie z wieloletnią tradycją jako trzecioklasiści tuż przed „maratonem gimnazjalnym” 10 kwietnia
odwiedziliśmy Częstochowę , by prosić o boże błogosławieństwo na czas egzaminów. Modliliśmy się także o
pomoc w odpowiednim wyborze szkoły średniej.
  
Wspólnie z rówieśnikami innych szkół oraz licealistami uczestniczyliśmy we Mszy świętej 
sprawowanej przed Cudownym Obrazem w kaplicy na Jasnej Górze. 
Po krótkim powitaniu przez kustosza sanktuarium, mogliśmy się zorientować, że w
Częstochowie zebrali się uczniowie z całej Polski, a nawet seminarzyści z Hiszpanii. 
Po zakończeniu mszy mieliśmy dwie godziny, w czasie których część z nas zdecydowała
się na zwiedzanie okolic klasztoru, niektórzy modlili się w kaplicy, przystępowali do
spowiedzi. Jedni szukali ukojenia w wymianie zdań z uczniami innych szkół, zdobywali w
ten sposób nowe znajomości, drudzy postawili na piękno ziemi częstochowskiej. 

Przed wyjazdem zrobiliśmy grupowe zdjęcie przed pomnikiem Najświętszej Marii Panny i
zakupiliśmy pamiątki.

Pogoda i  humor dopisały. Nasi opiekunowie pomyśleli nie tylko o duszy, lecz także o ciele.
Zatrzymaliśmy się w McDonaldzie na obiad. Z pełnymi brzuchami, szczęśliwi, ufni w
pomyślność egzaminów i nieco zmęczeni wróciliśmy do Głowna, gdzie z siostrą zmówiliśmy krótką
modlitwę.

Ola Zuchora, IIIc

Wszystkim trzecioklasistom życzymy powodzenia na egzaminach gimnazjalnych, które
odbędą się już w najbliższe dni (wtorek, środa, czwartek). Jest to przepustka do
wymarzonej szkoły średniej. 

Życzymy połamania długopisów i dobrych wyników na testach, a przed sprawdzianem dużo
odpoczynku, spokoju i dobrych myśli.

Powodzenia!

K. Ch.

memy.pl
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Angelika Woźniak, uczennica klasy 2a, to mistrzyni Polski w rzucie młotem . Jej sukcesy docenia nie tylko trener
dziewczyny, ale także starosta i radni powiatu łowickiego.

Angelika ma na swoim koncie wiele sukcesów, których niejeden może pozazdrościć, między innymi: zwycięstwo w
pchnięciu kulą na mistrzostwach w Spale  (14,10 m) oraz dziewiąty pobity rekord województwa podczas Wiosennego
Mityngu w Kielcach.Ostatnio współzawodniczy z dziewczynami starszymi o 5 lat. Za rok ma także szansę dostać się do
kadry narodowej.

Życzymy dalszej determinacji i sukcesów!

Agata Bryk, Ic

Angelika Woźniak,
 duma naszej szkoły

Grupa chłopców.

Grupa dziewcząt.

Angelika na pierwszym miejscu.

Uczniowie naszej szkoły
na Gimnazjadzie

W dniach od 9–11.03.2015r. w Hali widowiskowo–sportowej odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w siatkówkę pod patronatem
Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka. Na turniej zgłosiło się 10 drużyn
dziewcząt i 8 drużyn chłopców. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy, w
których pomiędzy sobą rozegrali mecze. Po bardzo wyrównanej walce nasi
reprezentanci stanęli na podium zdobywając III miejsce. Najlepszą
zawodniczka została Otylia Strach.

Gimnazjum Miejskie wystąpiło w następujących składach:

- dziewczęta:
Julita Pietrasiak, Zuzanna Janicka, Angelika Woźniak, Alicja Nita,

Aleksandra Kuczkowska, Adrianna Rożniata, Weronika Wilk, Nikola Gorąca,
Karolina Miśkiewicz, Otylia Strach, Oliwia Gajek, Maria Roza.

Trener: Sylwester Jasiński

- chłopcy:
Oskar Koprowski, Jan Cieślak, Wojtek Kukieła, Kacper Michalak, Sebastian
Kujawiak, Adam Barański, Dominik Skolimowski, Marcin Kowalczyk, Dawid

Jagielski, Jakub Pawłowski, Piotr Lebioda
Trener: Marcin Moszczyński

Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary i medale. Organizatorami byli:
Gimnazjum Miejskie, SP2 Głowno. Dziękujemy wszystkim kibicom za
wsparcie, doping oraz liczne przybycie.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy szczęścia w przyszłym
roku!

Marysia Roza

S. J.

S. J.

A. D.
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Bohaterska postawa gimnazjalisty,
czyli Kacper w roli wybawcy

Głowno, ulica Ułańska przy samym lesie, a tam zawiązany i zakopany do połowy worek. W środku jakaś przerażona istota walczy o życie. Na miejsce
przyjeżdża weterynarz. Wyciąga worek, a jego oczom ukazuje się malutki, ledwie oddychający, walczący resztkami sił piesek. Uderzany w główkę był tak
mocno, że wypadła mu gałka oczna.
A jedną z dwóch osób, która go ocaliła był uczeń naszego gimnazjum – Kacper Pośpiech – z którym mamy przyjemność przeprowadzić wywiad.

Redaktorzy: W jakich okolicznościach natknąłeś się na wpół zakopany worek? I co sprawiło, że się nim zainteresowałeś?
Kacper: Kolega zadzwonił do mnie w piątek po południu, czy nie pójdę z nim na spacer. Byliśmy z psem kolegi. Zauważyliśmy zakopany biały worek, do
którego podbiegł nasz pies i zaczął warczeć, a worek zaczął się ruszać.

R: Jaka była Twoja reakcja, gdy zorientowałeś się, że w worku znajduje się skatowany pies?
K: Bardzo się wystraszyłem. Pierwszy raz widziałem coś takiego: na zewnątrz jego gałka oczna – cała zakrwawiona i sina. Powiadomiliśmy rodziców oraz
policję. W krótkim czasie pojawili się przedstawiciele przytuliska z Głowna z lekarzem weterynarii.

R: Co sądzisz o zachowaniu wolontariuszy ze schroniska w sprawie Promyka? (tak został nazwany pies w przytulisku – przyp. red.) Czy odpowiednio się
nim zajęli?
K: Sądzę, że zachowali się wzorowo, to jak pomogli biednemu zwierzęciu, mogłoby być przykładem dla każdego z nas.

R: Czy uważasz, że kara wymierzona oprawcy Promyka była adekwatna do cierpień, jakich doświadczył pies?
K: Nie, zdecydowanie nie. Kara dla tego człowieka powinna być o wiele gorsza. Dla niego i drugiego oprawcy.

R: Czy, Twoim zdaniem, polskie prawo stosuje odpowiednio wysokie kary w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt? Czy trzeba je zaostrzyć?
K: Z tego co wiem, najostrzejsza kara za takie przestępstwo to pięć lat pozbawienia wolności. Oprawca dostał tylko trzy lata w zawieszeniu. Moim zdaniem
kary dla takich ludzi powinny być zaostrzone.

R: Czy uważasz, że słusznie postąpiłeś, ratując psa?
K: Sądzę, ze zrobiłem to, co do mnie należało. Każdy człowiek – oczywiście poza sprawcą – postąpiłby tak samo jak ja z kolegą.
Powinniśmy dać głos tym, którzy go nie mają, poprzez pomaganie takim bezbronnym istotom jak Promyk.

„Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.”
 (Antoine de Saint-Exupery)

Wywiad przeprowadziły Michalina Pietruszka i Klaudia Pszczółkowska

Kacper K. P
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Życie czy iluzja?
Światowy Dzień Teatru w naszej szkole

 
27 marca obchodzi się na świecie Światowy Dzień Teatru. W
naszej szkole również pamięta się co roku o tym święcie.
Szkolny teatr „Od początku” prowadzony przez pana Macieja
Stępnia wystawił specjalnie przygotowaną na ten dzień
sztukę, której tematem było uzależnienie od Internetu.
Uczniowie wszystkich klas odwiedzili tego dnia salę teatralną.
Mogli się zastanowić, czy Internet odgrywa taką ważna rolę w
ich życiu. Nietypowe było to, że sam reżyser sztuki wystąpił w
roli aktora, zastępując chorego ucznia. 
     
Po przedstawieniu pan Stępień zainicjował rozmowę na temat
sztuki. Widzowie mogli ocenić grę aktorów, temat
przedstawienia i odnieść go do rzeczywistości. Niewątpliwie
było  to ciekawe przeżycie teatralne.

   
Gabriela Obara kl. Ic

Teatr.

MS

M. S.

Aktorzy na scenie


