
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22
42-400, Zawiercie

Numer 5 06/15

GDYBY NIE SZKOŁA, NIE BYŁOBY WAKACJI

Rys.

Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom Gimnazjum nr 1
im.Tadeusza Kościuszki w Zawierciu

pogodnych, pełnych słońca, radości i uśmiechów wakacji
życzy redakcja GaGim

W. Maruszak



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 5 06/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGaGim - Gazetka Gimnazjalisty

K. Sowa Darth Maul

Konkurs

Zwycięzcy konkursu GWIEZDNE WOJNY

SPIS TREŚCIGwiezdny Konkurs
Dnia 19.06.2015 w naszej szkole odbył się Wielki
Turniej Filmowy z wiedzy o serii George`a Lucasa
„Gwiezdne wojny„. Wszyscy uczestnicy przybyli
na konkurs w barwnych kostiumach
przedstawiających postacie z filmów. Byli wśród
nich Obi-Wan Kenobi, Darth Maul , Darth Bane
oraz (uwaga) typowy Padawan.
Zawodnicy odpowiadali na najróżniejsze pytania
związane z gwiezdną sagą. Np. „Ile lat miała
Padme w części pierwszej” i „Kogo widział Luke
w ostatniej scenie ostatniego filmu.”
Po zaciętej i w ostatniej części bardzo
wyrównanej walce wyłoniono trójkę zwycięzców:
1 miejsce –Karol Sowa—I D (Darth Bane)
2 miejsce—Eryk Cocek—IIID (Darth Maul)
3 miejsce—Ania Mazur—I C (Obi-Wan Kenobi)

Zwycięzcy otrzymali „Słowniki gatunków i zjawisk
filmowych”, a mistrz dodatkowo specjalny,
zaprojektowany przez .Karola Grabowskiego,
plakat.
Po konkursie jego uczestnicy wyrazili opinie o
nim: Karol- „Pytania były trudne, dlatego
odpadłem, ale było całkiem fajnie.” Zwycięzca
natomiast stwierdził, że: „Konkurs był na wysokim
poziomie, z różnymi, łatwymi i trudnym pytaniami,
które jednak mnie nie ugięły.” Ani podobało się
coś innego: „Fajna była możliwość przebrania się
za postaci z Gwiezdnych Wojen!”
Dla mnie -zdobywcy zaszczytnego drugiego
miejsca, cały konkurs był świetny. Atmosfera była
początkowo trochę nerwowa i napięta, ale szybko
się rozładowała, było wesoło i słodko (od lizaków).

Eryk Cocek
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Z książką na wakacje
Wakacje tuż-tuż. Niebawem będziemy mieli więcej wolnego czasu, którego choć część możemy poświęcić

książkowym podróżom w inne światy. Specjalnie dla naszych czytelników wybrałam i napisałam krótkie recenzje
powieści idealnych na lato

1. Kate Forsyth – Cygańska Korona. Siła magii
Powieść składa się dwóch części Cygańska
korona i Srebrny koń. Obie opowiadają o dwójce
trzynastolatków, romskiego pochodzenia, którzy
muszą odbyć długą wyprawę w celu zebrania
pięciu talizmanów z magiczną mocą potrzebną
do uratowania ich bliskich. Emilce i Luce w ich
wyprawie towarzyszą zwierzęta - niedźwiedź
Słodyczka, klacz Alida, pies Rollo i małpka Zizi.
Jest to opowieść dla młodszych czytelników lub
dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z
lekką fantastyką. Książka jest łatwa do
przeczytania i przyjemna w odbiorze.
2.Barbara Kosmowska – Niechciana
Bardzo ciekawa powieść poruszająca problemy,
które mogą się przytrafić każdemu nastolatkowi.
Główną bohaterką jest Kasia zwykła dziewczyna,
która musi zmierzyć się z przytłaczającą ją
sytuacją. Zmartwienia Kasi nie są jedynym
tematem tej książki. Jak żyć z despotycznym
ojcem, niechcianą ciążą, chorą matką? Z tymi
kłopotami oprócz głównej bohaterki muszą
zmagać się również znajomi Kasi. Każdy z nich
próbuje poradzić sobie sam, bojąc się poprosić o
pomoc innych. Powieść czyta się przyjemnie, jest
napisana młodzieżowym językiem. Można w niej
znaleźć kilka wskazówek np. jak radzić sobie w
trudnych sytuacjach życiowych.
3.Andrzej Sapkowski – Wiedźmin
Po przeczytaniu tej książki zrozumiałam, czym
jest prawdziwa polska fantastyka. Książka składa
się z kilku opowiadań. Są to opowieści z życia
Wiedźmina, Geralta z Rivii. Tytułowy bohater
podróżuje po misternie skonstruowanym przez
autora świecie, jego życiowym powołaniem - tak
jak innych wiedźminów - jest unieszkodliwianie
potworów. Książkę czyta się przyjemnie, lecz
niektórym może sprawić problem język, jakim
została napisana ta powieść. Jest on pełen
archaizmów i trudnych w wymowie nazw.
Najbardziej podobało mi się opowiadanie Ziarno
prawdy, ponieważ nawiązuje do jednej z
ulubionych bajek mojego dzieciństwa – Piękna i
bestia.
4.Maggie Stiefvater – Drżenie
Ta książka jest pierwszą częścią trylogii i
opowiada historię Grace - zwykłej dziewczyny i
Sama - chłopca, który pod wpływem niskiej
temperatury zmienia się w wilka.

Niezwykła para musi się zmierzyć z wieloma
przeciwnościami losu. Nie jest to jednak zwykły
paranormal romance, jest to też przygoda z
narastającym napięciem i obawą, że Sam utraci
swoje człowieczeństwo. Dla niektórych plusem,
dla mnie minusem, jest wolne tempo akcji i długie
przerwy między ważniejszymi wydarzeniami.
Książka idealna dla miłośników zimy oraz dla
tych, którzy chcą ochłodzić umysł i ogrzać serce
latem.
5.James Dashner – Więzień Labiryntu
Akcja książki dzieje się w labiryncie i opowiada
historie Thomasa i innych uwięzionych w nim
nastoletnich chłopaków, którzy zostali tam zesłani
przez Stwórców Labiryntu. Thomas jest ostatnim
z przysłanych do labiryntu chłopców.Po nim w to
tajemnicze miejsce trafia pierwsza dziewczyna
Theresa, która ma za 

zadanie przekazać chłopcom wiadomość. Czas
im się kończy, muszą jak najszybciej wydostać
się z labiryntu, inaczej zginą. Książkę czyta się
bardzo przyjemnie, dużym plusem jest oryginalny
pomysł i poprowadzenie akcji tak, by czytelnik nie
mógł doczekać się dalszego ciągu. Polecam ją
gorąco!

Moja rada: Jak polubić czytanie książek?

To bardzo proste, wybieraj książki o tematyce,
jaka cię interesuje, nieważne czy to romans,
horror, fantastyka, przygoda czy kryminał. Po
prostu czytajmy i czerpmy z tego jak najwięcej
przyjemności.

                                       Julia Dziechciarz

Julia i książki A.S.
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Spotkanie z reżyserem

NASZA GALERIA
Od kilku dni w głównym korytarzu szkoły podziwiać można galerię prac
plastycznych naszych koleżanek i kolegów. Są tam zaprezentowane dzieła
Weroniki Maruszak, Emilii Rezy, Patrycji Stolarskiej, Wiktorii Kondas, Aleksa
Kulawika, Eryka Cocka i moje. Wystawę zorganizowano z okazji
Międzynarodowego Tygodnia Edukacji Artystycznej ogłoszonego przez
Unesco. Przeważają na niej rysunki i obrazy o tematyce fantastycznej, ale
są też krajobrazy i portrety. Autorką najlepszych prac jest Weronika
Maruszak – grafik naszej szkolnej gazetki Na wystawie możecie też
zobaczyć rysunek Aleksa Kulawika. Przedstawia on portret naszej koleżanki
z klasy (III D). Zgadnijcie której?

Karol Grabowski

G1 na stulecie miasta
Niebawem społeczność Zawiercia obchodzić będzie 100-lecie powstania
miasta. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury 27 czerwca będzie
wystawiony „Tryptyk na setną rocznicę mianowania Rady Miejskiej
miasta Zawiercia”(będzie to wskrzeszenie historycznej chwili z 1915r.,
kiedy to rząd pruski nadał naszemu miastu prawa miejskie i narzucił
pierwszą pruską Radę Miasta).Merytoryczną treść na podstawie materiałów
źródłowych opracował Kazimierz Ciechanowicz, a scenariuszem i
reżyserką zajął się Józef Niedźwiedzki.
Całą uroczystość przygotowuje zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku
wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Ponieważ nasze
gimnazjum współpracuje od lat z tymi instytucjami zostaliśmy wraz z
Gimnazjum nr 2 zaproszeni do udziały w tym wielkim przedsięwzięciu.
Naszym zadaniem będzie przedstawienie trzeciej części Tryptyku
zatytułowanej „Więc nie zginęła”. Recytatorów wspomagać będzie chór
szkolny G1-Forte, który wykona pieśni patriotyczne. Chórzyści już ćwiczą
pod okiem pani Barbary Czajkowskiej, a my odbywamy próby pod nadzorem
pań polonistek Agnieszki Kuźnik i Agnieszki Kołodziejek oraz pana J.
Niedźwiedzkiego. Jesteśmy dumni z tego, że aktywnie uczestniczymy w
przygotowaniach do tak ważnych uroczystości. Jest to dla nas wielka lekcja
patriotyzmu i okazja do współpracy międzypokoleniowej

Konrad Czech

Jeżeli piszesz wiersze, opowiadania lub chcesz zabawić się 
w redaktora -dziennikarza, koniecznie zgłoś się do biblioteki szkolnej.

Lubisz rysować, robić zdjęcia i masz coś ciekawego do opowiedzenia,
przyjdź do redakcji gazetki szkolnej GaGim

Czekamy!

Od września przyszłego roku szkolnego przyjmujemy zapisy do Koła
Dziennikarskiego.

Galeria

Praca Weroniki

Konrad Czech

Karol Grabowski

K. Grabowski


