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W BIEŻĄCYM WYDANIU
GAZETKI:

Tajniki fotografii analogowej i efekty
pracy w kl. 2a podczas warsztatów,
str. 3

Kulisy żmudnych treningów naszej
grupy tanecznej G-SQUAD, str. 3

Co wiemy o wynalazkach? Relacja z
realizacji projektu edukacyjnego, str. 4

Nasze przyszłe plany, zaskakujące
wywiady, konkursy... str. 4

Z ostatniej chwili - ogłoszenia, str. 3
ŻYCZYMY WSZYSTKIM 
UDANYCH WAKACJI!

Dlaczego warto uczyć się
języków obcych?         str. 4

Od  3 lat w ramach
wymiany młodzieży
uczestniczymy w proje-
kcie pt. „Preorientacja
zawodowa bez granic”.
Współpracujemy ze szkołą
Ehm Welk" Oberschule z
Lübbenau.  Nasze starsze
koleżanki–absolwentki na-
szego gimnazjum opo-
wiadały nam o ciekawych
wyjazdach już od 2009 roku
– to niesamowite poznawać
różne możliwości tworzenia

ciekawych projektów, a
przy okazji nabywać nowe
doświadczenia! Uczestni-
czyłyśmy w sześciu spo-
tkaniach warsztatowych,
podczas których, przede
wszystkim doskonaliłyśmy
umiejętności komuniko-
wania się w języku
niemieckim. W czasie
wspólnych działań rozma-
wiamy również w języku
angielskim oraz uczymy
gości podstaw

języka polskiego. Każde
spotkanie - to poznawanie
różnych zawodów,
praktycznych umiejętności,
które na pewno
wykorzystamy w
przyszłości. Niestety już za
miesiąc opuszczamy
nasze gimnazjum i dlatego
wspominamy chwile, które
przeżyłyśmy podczas
wspólnych, ciekawych mini
projektów zawodowych. 
str. 2

ZAGRANICZNE WOJAŻE
Z wizytą u zachodnich sąsiadów...

Lübbenau
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Z wizytą u zachodnich sąsiadów

W muzeum...
Fot.

Berlin

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Fot. D.K.

Fot.

Warsztaty kulinarne

Fot.

W Lübbenau poznaliśmy narzędzia i techniki
pracy w drewnie. Uczestniczyliśmy w
warsztatach artystycznych w centrum kultury
„Gleis 3” - stworzyliśmy proporczyki z symbolami
Zielonej Góry i Lübbenau z okazji 700-lecia
miasta. Warsztaty  stolarskie w Centrum
Kompetencji w Cottbus były dla nas niesamowitą
frajdą- sami wykonaliśmy drewniane puzzle.
Wspólnie spędzone 7 dni, to również wiele zajęć
integrujących grupę projektową. Wzięliśmy udział
w kursie dobrych manier i zachowania się przy
stole, nauczyliśmy się, w jaki sposób nakryć i
zaplanować jego dekorację. Zwiedziliśmy Berlin i
jego zabytki. Odwiedziliśmy również  muzeum
figur woskowych Madame Tussauds. Popołudnia
spędzaliśmy aktywnie na wycieczkach
rowerowych i spotkaniach integracyjnych.
Wspólne przygotowywanie posiłków było dla nas
okazją do sprawdzenia swoich umiejętności
kulinarnych, które zdobyliśmy na wcześniejszych
warsztatach. Dzieląc się wrażeniami,
wspominamy swoją przygodę w niesamowicie
pozytywny sposób. Ucząc się nowych
umiejętności mieliśmy okazję spotkać wielu
ciekawych ludzi i zwiedzić Niemcy. Wszystkie
zajęcia pomogą nam w wybraniu nowej ścieżki
życiowej. Wciąż jednak nie możemy oswoić się z
myślą, że są to dla nas tylko wspomnienia.
Zachęcamy Was młodsi koledzy i koleżanki do
wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu a na
pewno nie będziecie żałować!                  

J. Matecka, 3c

W Zielonej Górze
uczestniczymy w zaję-
ciach warsztatowych w
Zespole Szkół Zawo-
dowych PBO – znamy
już tam prawie wszy-
stkich mistrzów zawo-
du. Umiejętności, które
zdobyliśmy na pewno
pomogą nam w wybo-
rze fachowców do re-
montu naszego przy-
szłego  mieszkania – a
może jednak wykorzy-
stamy naszą wiedzę
same? Poznajemy
także tajniki gotowania
w świetnie wyposażo-
nej pracowni w OHP
oraz w  Zespole Szkół i

Placówek Kształcenia
Zawodowego. Przyrzą-
dzanie wyszukanych
potraw sprawia nam
niesamowitą satysfa-
kcję.  W czasie wielo-
dniowych, atrakcyjnych
zajęć możemy poka-
zać nasze miasto. Dla
naszych gości są to
niezapomniane wraże-
nia, ponieważ w każ-
dym roku, spotkania w
Polsce, odbywają się w
czasie Dni Zielonej
Góry - WINOBRANIA.
Dziękujemy za
stworzenie nam takich
możliwości rozwoju!

D.K.

Wycieczka

D.K.

A.S.

A.S.

A.S.

D.K.

ZSiPKZ

D.K.
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Z ostatniej
chwili...

Grupa taneczna G-squad powstała w 2013 r.,
jednak członkinie zespołu wciąż zmieniają się,
niestety nauka w gimnazjum trwa tylko 3 lata!
Nasze treningi choć żmudne - wymagające dużo
czasu i siły, dają nam wiele satysfakcji. Często
zdarza się, że po kolejnych próbach nowego
układu choreograficznego mamy dość, ale kiedy
muzyka rozbrzmiewa, nie wiadomo skąd -
energia do nas wraca i szlifujemy kolejne
elementy kroków i figur układu. Tańczymy
indywidualnie i w grupach po kilka razy. Na swoim
koncie mamy wiele sukcesów, które jeszcze
bardziej dodają nam skrzydeł. 9 maja wzięliśmy
udział w ll Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
"Dance- Passion and Life". Przygoto-wania trwały
bardzo długo, ale widać ze skutkiem - zajęłyśmy
lll miejsce. Stres był ogromny, tym bardziej, że
większość dziewcząt po raz pierwszy wzięła
udział w tego typu konkursie. Jednak wszystko
poszło super! Już 30 maja jedziemy do
Sulechowa na kolejny konkurs. Mam nadzieję, że
i tym razem uda się nam zdobyć wysokie
miejsce. Przed konkursem jeszcze wiele razy
spotkamy się z p. Alicją Sobańską - naszą
trenerką, musimy wszystko dopracować do
perfekcji. Trzymajcie za nas kciuki!                    
 M. Ratajczak, 3c

"PAMIĘĆ WYWOŁANA" z Fundacją Salony i z Fundacją Orange

Od ponad roku Twoja klasa z wychowawczynią - A. Sobańską
uczestniczy w nietypowych warsztatach. Co na tych spotkaniach
robicie? - Na spotkaniach poznajemy różne sposoby zapisywania i
uwieczniania wspomnień (aparat, kamera, ale również kartka i długopis),
wcielamy się także w rolę reporterów i dziennikarzy.  Poznaliśmy tajniki
fotografii analogowej, które łączyliśmy z  nowoczesną techniką cyfrową.
Porównywaliśmy stare zdjęcia Zielonej Góry z ich obecnym wyglądem. 
Powstał projekt  przez nas opracowanej mapy miasta złożonej ze zdjęć
miejsc najczęściej fotografowanych w Zielonej Górze oraz album zdjęć. 
Kolejne warsztaty dotyczyły opracowania koncepcji pojazdu - wózka, który
mógłby służyć osobom starszym, schorowanych, umożliwiający swobodne
poruszanie się w przestrzeni miasta i parku. Obejrzeliśmy film „Sanus
Design“, o problemie niedostosowania uliczek i chodników do potrzeb osób
poruszających się na wózkach. W filmie wystąpiły osoby poruszające się na
wózkach, ale również urzędnicy i mieszkańcy miasta, którzy mieli za
zadanie pokonać wyznaczoną trasę na wózku w Parku Tysiąclecia. Jak się
okazało, nie było to takie proste! Potem projektowaliśmy takie pojazdy.
Dlaczego uważasz, że warsztaty były ciekawe? - Pamiętam, kiedy
robiliśmy zdjęcia w 3D, dostaliśmy wtedy specjalne, nietypowe  aparaty
fotograficzne. Zadanie polegało na wyborze i  na sfotografowaniu konkretnej
rzeczy. Zadanie realizowaliśmy w grupach, chodziliśmy po okolicy
fotografując różne przedmioty–obiekty. Po powrocie, omówiliśmy nasze
zadania i obejrzeliśmy wszystkie zdjęcia, które zostały nam zaprezentowane
jako Efekt 3D. Wywarło to na mnie niesamowite wrażenie, szczególnie
wtedy, gdy wykonywaliśmy zadania w tzw. „ciemni".
Wywiadu udzieliła Natalia Ambroziak, kl. 2a

Fot.
Nagroda w konkursie

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Noc filmowa
Uwaga uczniowie!
12 czerwca o g. 20.00
będziemy na Was cze-
kać w świetlicy szko-
lnej. Przynieście podu-
szki i co nieco do
jedzenia. Na zgody
Waszych rodziców
czekamy do 6.06.
Kiermasz książek
Mamy niepowtarzalną
okazję sprzedania
swoich podręczników
do  klasy 2 i 3. Zapra-
szamy na holl szkolny
19.06. na 3 i 4 lekcji.
Artystyczna Majówka
Już 28 maja czeka na
nas wiele atrakcji! (SU)

FORMACJA TANECZNA G-SQUAD GOTOWA NA SUKCES! 

Ogólnopolski Festiwal Tańca, maj 2015 r. 

A.S.
2014 r.

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ 
JĘZYKÓW OBCYCH?

KOORDYNATORZY
INFORMUJĄ

Ważne terminy
24 maja 2015 r.

Sparta Wrocław -
Unia Tarnów
Falubaz Zielona Góra
- Stal Gorzów
Unia Leszno - Apator
Toruń
GKM Grudziądz - Stal
Rzeszów

31 maja 2015 r.
Sparta Wrocław - Stal
Gorzów
Falubaz Zielona Góra
- Unia Leszno
Stal Rzeszów - Unia
Tarnów
Apator Toruń - GKM
Grudziądz
A.M.Wyczawskie

Na zajęciach informatyki nasza grupa realizowała projekt pt." Wynalazki i
wynalazcy" przygotowany przez p. B. Zawiślak we współpracy z p. A. Gajec
z Pracowni Historii Sztuki i Edukacji RMCKiE „Dom Harcerza ” w Zielonej
Górze. Otrzymałyśmy zadanie wykonania prezentacji na temat historii
wybranych wynalazków. Były to, m.in.: książka, kalkulator, samolot,
żarówka, czekolada… Po zapoznaniu się z historią wynalazków
otrzymałyśmy kolejne zadanie, które polegało na wymyśleniu i
zaprezentowaniu wizji tego przedmiotu. - Najbardziej podobało mi się
tworzenie czegoś nowego, wtedy mogłam dowiedzieć się więcej o
przedmiotach otaczającego świata - to nas wszystkich łączyło. Ciekawie
było wyszukiwać różne treści i rozmawiać o dawnych czasach, o twórcach i
ich wynalazkach. Bo przecież, żeby powstała prezentacja o historii
powstania, np. książki, czekolady czy telefonu komórkowego trzeba nie lada
wiedzy i " dokopywania się" do niej w różnych  źródłach informacji. Potem
trzeba te informacje wyselekcjonować, nadać im maksymalnie krótką formę
i ciekawą grafikę.  – Zaciekawiło mnie, jak będą wyglądały omawiane rzeczy
w przyszłości - mówi Emilia Nowicka. - Było super, kiedy myślałyśmy nad
konstrukcjami i funkcjami przedmiotów. 
A jakie ulubione przedmioty w codziennym życiu mają nasi
nauczyciele? (wypowiedzi nauczycieli) - p. R. Grązka: mapa historyczna; p.
K. Seifert: komputer; - p. M. Walczak-Goińska: expres do kawy; - p. D.
Korbanek: czajnik bezprzewodowy; - p. A. Olejniczak: samochód;- p. M.
Idzikowska: kubek z kawą.   Kateryna Bobrownytska, kl. 1a

Liceum, technikum,
czy zawodówka?

Zalety liceum są
oczywiste:  brak
ścisłej specjalizacji,
dłuższy czas na
wybór, ale ma też
swoje wady: wyższy
poziom i jeśli mamy
wybrany zawód
niepotrzebna nauka
części materiału.
Technikum to szansa
na wyspecjalizowanie
się w wybranym
kierunku, więcej
doświadczenia i tak
jak w liceum możemy
pójść na studia, jednak
wiąże się to również z
dłuższą o rok nauką.
Zawodówka jest dla
osób, które po szkole
mają zamiar od razu
iść do pracy i nie zależ
y im na dalszej nauce.
Największą jej zaletą
jest już wyuczony
zawód i

większa możliwość na
jego wykonywanie.
Jak wybrać
odpowiednią szkołę?
Wybierz taką, która
będzie odpowiednia do
twoich preferencji. Nie
zwracaj uwagi na to do
jakiej szkoły idą twoi
koledzy i koleżanki.
Idź tam gdzie ty
chcesz iść! Jeśli masz
już wybrany zawód
wybierz szkołę, która
zapewni ci właściwe
przygotowanie.
Zapytaj się starszych 
o atmosferę w
wybranej placówce.
Zwróć uwagę na
języki, których chcesz
się uczyć, sporty,
które chcesz uprawiać
i dodatkowe zajęcia.
Pamiętaj! To jest twój
wybór, a nie rodziców,
czy twoich kolegów.

K. Urbańska, 3c

Wielu z nas zapyta:
po co mamy uczyć
się języków
obcych?, otóż to!
Każdy do przedmiotu
podchodzi
indywidualnie,
jednemu idzie lepiej,
drugiemu gorzej, a
trzeciemu po prostu
się nie chce. Gdyby
zastanowić się przez
chwilę... czy warto
zdobywać wiedzę na
temat innego języka?
Część z nas
odpowie, że tak, ale
nie wszyscy! Nie
wszyscy są
świadomi tego, że
znajomość języków
obcych stanowi
podstawę. Nauka ich
otwiera przed nami
wiele drzwi w świecie.

Ktoś ciekawy świata,
ktoś kto chce go
poznawać, powinien
znać co najmniej dwa
języki. Praca -
chcesz dużo zarabiać
? Ucz się na
wybranym kierunku,
zdobądź dobrą
specjalizację i język,
bo bez tego ani rusz!
Pomyśl! Osiągnąłeś
swój cel, jesteś
najbogatszym
człowiekiem na
świecie i masz
własną firmę, ale nie
znasz języka.
Przychodzi do Ciebie
najsławniejszy
biznesmen z
zagranicy z propozycj
ą współpracy, a Ty
nawet z nim nie
porozmawiasz.

nic nie ustalisz, bo nie
będziesz mógł się z
nim porozumieć.
Przypomnisz sobie,
jaki miałeś stosunek
do przedmiotu i
będziesz żałował.
Zatem, nie warto
marnować czasu na
głupoty, lepiej wziąć
się w garść,
pomyśleć o sobie i
nauczyć się raz, a
dobrze. Będzie to
punktowało dla Ciebie
i Twojej przyszłości.
Poza tym języki są
ciekawe, ale, żeby to
zrozumieć potrzeba
trochę chęci.
K. Starzyńska, 2b
Z językami za pan
brat! Dlaczego warto
uczyć się języków?
Odpowiedź

jest prosta-
przyszłość!
Wszystko się rozwija,
idzie dalej, ludzie z
całego świata się ze
sobą dogadują.
Języki obce są
każdemu potrzebne.
Nie tylko by w
przyszłości znaleźć
dobrą pracę, czy
opuścić swoją
ojczyznę. Najbardziej
są one potrzebne po
prostu do
porozumiewania się z
innymi, by być
otwartym na świat i
pozostałych ludzi.
Chyba nikt nie chce
być zacofany,
prawda?
M. Popławska, 3c
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 SUDOKU. Czas start!

Spróbuj swoich sił: http://onlinesudoku.pl

ZWYKŁA, NIEZWYKŁA LEKCJA INFORMATYKI 
Codziennie używamy różnych przedmiotów, jednak nie wiemy,
jak wyglądały one dawniej, np. jak liczono, zanim wynaleziono kalkulator...

http://onlinesudoku.pl

