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Stoisko plastyczne
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W gazetce wykorzystano zdjęcia z Archiwum
Szkoły

18 maja mieliśmy w naszym gimnazjum DZIEŃ
OTWARTY. Odwiedzili naszą szkołę
szóstoklasiści z rodzicami, nauczyciele oraz
absolwenci naszego gimnazjum. Atrakcji było co
nie miara. Przyszli gimnazjaliści mile spędzali
czas zwiedzając naszą szkołę, uczestnicząc w
zawodach sportowych, rozwiązując zagadki
logiczne, grając w różne gry, śpiewając i bawiąc
się. Większość imprez urządziliśmy w naszym
szkolnym ogrodzie. Na pikniku znajdowały się
różne stoiska, takie jak matematyczne,
hawajskie, historyczne, biblioteczne,
matematyczne i degustacyjne. Każdy mógł
znaleźć jakieś coś dla siebie i spróbować różnych
smakołyków. Wszędzie panowała przyjazna i
sympatyczna atmosfera. Nasi koledzy i koleżanki
ze szkoły prezentowali swoje pasje i
zainteresowania. Były galerie prac i kąciki
twórców. Chór szkolny i wokaliści urozmaicili nam
piknik śpiewem, do którego włączyli się
zaproszeni goście. Mamy nadzieję, że wielu z
nich  spotkamy na rozpoczęciu nowego roku
szkolnego jako uczniów naszego gimnazjum.

Natalia Kuban

Stoisko historyczne
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Wiedzieć Działać Żyć Być
Od 29 IX. 2009r. nasze gimnazjum jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Szkoły Stowarzyszone działają w oparciu o cztery filary:

uczyć się, aby wiedzieć
uczyć się, aby działać
uczyć się, aby żyć wspólnie
uczyć się, aby być

Członkostwo to zobowiązuje nas do podejmo-
wania różnorodnych działań. Opiekunem i koordy-
natorem uczniów uczestniczących w programie
od roku 2015 jest pani Dominika Śliwa.
W ostatnich miesiącach pod egidą Unesco
zorganizowaliśmy wiele akcji. Był to Światowy
Dzień Książki, podczas którego odbył się wykład
HISTORIA KSIĄŻKI. Poznaliśmy genezę pisma i
druku oraz zapoznaliśmy się z rozwojem i zmianą
kształtu książki, od genezy pisma i naskalnych
rysunków człowieka pierwotnego po opartą na e-
bookach współczesność. Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich obchodzony jest na całym
świecie 23 kwietnia. Data ta została wybrana jako
symboliczna, bowiem w tym dniu 1616r. zmarli
Miqel de Cervantes, Willam Szekspir i Inca
Garciolaso de la Vega. Na ten sam dzień
przypada rocznica urodzin lub śmierci innych
pisarzy np. Vladimira Nabukova i Manuela Vallejo.

30 kwietnia obchodziliśmy w naszym gimnazjum
Międzynarodowy Dzień Jazzu. Mieliśmy okazję
poznać historię jazzu i jego najsłynniejszych
przedstawicieli, oraz posłuchać jazzowych
piosenek w wykonaniu naszych szkolnych
wokalistek Natalii Kuban, Wiktorii Piaseckiej,
Magdaleny Halaby i Mileny Szczepanek. Nad
wszystkim czuwała nasza pani koordynator, która
przygotowała ciekawą prezentację dotyczącą
historii jazzu, od wczesnych nagrań
ragtime’owych po współczesny hip-hop. Podczas
majówki (18.05.) zorganizowaliśmy stoiska
meksykańskie i hawajskie, które miały na celu
przybliżyć nam kulturę i zwyczaje tych krajów.
Pośród wielu atrakcji można było rozbić piniatę i
wziąć udział w kursie tańca Hula. W ten sposób
obchodziliśmy Światowy Dzień Różnorodności
Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Celem
obchodów, jak podkreśla Unesco, jest promocja
kultury, różnorodności kulturowej 

i dziedzictwa kulturowego. Realizując te zadania,
wspólnie się bawimy i uczymy. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku szkolnym będziemy również
organizować ciekawe zadania, co nam obiecuje
pani Dominika Śliwa.

Eryk Cocek

Chola girl i Śmierć w Meksyku

Dzień Jazzu

Pinata

Dzień Książki
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Wszystkie drogi prowadzą do jaja. Jaja zostały rzucone.

Gdzie diabeł nie może tam jajo pośle. Nie kupuj jaja w worku.

Jajo z wozu, koniom lżej. Jajek muru nie przebijesz.

DZIEŃ DZIECKA

Z JAJAMI

Okazjonalny konkurs dla uczniów
Gimnazjum nr 1 

 im.
 Tadeusza Kościuszki

                    w Zawierciu

Regulamin Konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów G1
w Zawierciu.

2. W przysłowiach i powiedzeniach złośliwy
chochlik pozamieniał rzeczowniki-
wstawiając JAJA.

3. Uczestnik przesyła na podany niżej adres
biblioteki poprawione przysłowia i
powiedzenia (6 zdań).

4. Praca powinna być podpisana imieniem,
nazwiskiem i klasą.

5. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze i
poprawne odpowiedzi.

6. Nagrodami będą książki.

POWODZENIA

               library1gim@gmail.com

Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZYMY WAM 

SAMYCH UŚMIECHÓW I SPEŁNIENIA 

MARZEŃ

REDAKCJA GAGIM

KONKURS 
PRZYGOTOWAŁA
I ZILUSTROWAŁA

WERONIKA MARUSZAK
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