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SPORT POD CHMURKĄ
Podczas wakacji rozpoczęto budowę kompleksu
sportowo-rekreacyjnego wokół naszej szkoły. Już
wkrótce będziemy mieć profesjonalne boiska do
piłki nożnej, koszykowej i siatkowej. Nie zabraknie
bieżni, miejsca do skoków w dal i pchnięcia kulą –
czyli tego wszystkiego, co niezbędne na lekcjach
wychowania fizycznego. Ku naszej dużej radości
pojawił się też betonowy stół do ping-ponga i
siłownia pod chmurką. Prace budowlane toczyły
się powoli, ale bardzo dokładnie. Z dnia na dzień
było widać postępy – całość dopiero teraz, pod
koniec października  wygląda jak obiekt sportowy,
a nie jak plac budowy. Jest kolorowo, ładnie i
coraz przyjemniej. Pojawiły się linie na boiskach,
kolorowe ogrodzenie, ławeczki. Jeszcze tylko
trzeba wszystko umocnić, wyrównać i
zagospodarować teren wokół boiska.  Czeka nas
niebawem uroczystość  otwarcia naszego
kompleksu sportowego. Będzie ładnie i co
najważniejsze bezpiecznie. Mam nadzieję, że
jeszcze w tym roku kalendarzowym odbędziemy
jakieś zajęcia sportowe na nowych boiskach. 
Może listopadowa pogoda nam dopisze.

Konrad Czech

Siłownia pod chmurką
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WHO IS WHO
Co to jest Młodzieżowa Rada Miasta i dlaczego została powołana?
Dominik: Jest to organ doradczy powołany przez Prezydenta, aby młodzi ludzie mogli wyrażać swoje
zdanie, opinie i wnioski dotyczące naszego miasta. Młodzież ma pomagać przy pracy Rady Miasta,
zgłaszać różne propozycje i opiniować jej decyzje.
Jaką drogę przebyłeś, aby znaleźć się w MRM i pełnić funkcję wiceprzewodniczącego?
Dominik: Była to trudna droga. Najpierw kampania wyborcza w naszej szkole. Wielu kolegów i
koleżanek poparło moją kandydaturę i oddało na mnie głosy - bardzo im za to dziękuję. A ostatnio
odbyły się wybory zarządu MRM i zostałem wiceprzewodniczącym.
Co Cię skłoniło, by wziąć udział w wyborach?
Dominik: Jestem ambitnym człowiekiem i chcę w przyszłości studiować nauki ścisłe i może zajmę się
polityką.
Czy masz jakieś inne zainteresowania?
Dominik: Lubię się uczyć, a najbardziej lubię matematykę i chemię. Wolny czas spędzam aktywnie,
jeżdżąc na rowerze i poznając nowe miejsca.
Czym w najbliższej przyszłości będzie zajmować się Młodzieżowa Rada Miasta?
Dominik: Czeka nas dużo pracy. Na razie został wybrany zarząd, przed nami wybór komisji i przydział
obowiązków. Dopiero potem będziemy mogli się zająć doradzaniem, opiniowaniem –  czyli tym, do
czego powołał nas prezydent Miasta.
Dziękuję Ci za udzielenie wywiadu i życzę spełnienia Twych marzeń i planów.

Patrycja Machura

DZIEŃ JĘZYKÓW
Dnia 2 października w naszym gimnazjum odbył
się Dzień Języków. Uczniowie prezentowali
kulturę państw Unii Europejskiej, rozwiązywali
quiz, degustowali typowe przysmaki z danych
krajów, przebierali się za ciekawe postacie, a
przede wszystkim znakomicie się bawili. Ta
ciekawa akcja jest organizowane w naszej szkole
od wielu lat, organizacją zajmują się uczniowie G1
pod okiem nauczycieli języków obcych. Celem
tego święta jest promowanie kultury innych krajów
i zachęcanie do nauki języków obcych. Zapytałam
Panią Małgorzatę Paligę - nauczycielkę języka
angielskiego i jedną z organizatorów o jej opinię na
temat przebiegu Dnia Języków: ,,Jest to nauka
poprzez zabawę. Wszystkie klasy aktywnie
zaangażowały się w zorganizowanie i
przedstawienie kultury różnych krajów - tj; Polska,
Niemcy,  Szwecja, Anglia, Hiszpania, Austria,
Francja, Włochy, Czechy, Portugalia, Chorwacja,
Estonia. Była to idealna okazja, aby sprawdzić
wiedzę uczniów o państwach Unii Europejskiej,
oraz dokonać degustacji typowych dla danych
państw potraw, przygotowanych przez nich
samych.''
Obchody Dnia Języków bardzo nam się podo-
bają, to świetna zabawa. Wszyscy tłoczymy się
przy stolikach z różnymi przysmakami –
najczęściej słodkimi. Mamy okazję do prze-
brania się za ciekawe postacie i do zabawy.

Julia Dziechciarz

D.Janus

Dzień Języków

Patrycja Machura
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Akcja bardzo nam się podobała, mogliśmy wymienić się między sobą
książkami, które już przeczytaliśmy i przez to odświeżyliśmy swoje
księgozbiory. Podobnie inicjatywę ocenili nauczyciele i bibliotekarze.
Wspólnie postanowiliśmy powtarzać ją co roku w październiku.
Dobrze, że w naszej szkolne możemy inicjować różne akcje i zadania, i że
nauczyciele pomagają nam i wspierają nas w różnych projektach. Dzięki
naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu mogliśmy zrealizować pomysł
naszej koleżanki, który wszystkim uczestnikom akcji bardzo się podobał.

Nicola Makieła

Akcja Wymieńmy się Książkami

Wymieńmy się książkami
Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej bibliotece odbyło się wiele
konkursów i projektów. Jednym z nich była zaproponowana przez naszą
koleżankę - Julię Dziechciarz - akcja „Wymieńmy się książkami”. Panie
bibliotekarki i dyrekcja szkoły poparły inicjatywę uczniowską i przez tydzień
po lekcjach mogliśmy wymieniać się między sobą książkami. Oprócz nas
uczniów, książki na wymianę przynieśli również nauczyciele,  a przez jeden
dzień do naszej akcji włączyły się: nasza biblioteka szkolna, Miejska
Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna.

Rozmowy o książkach

Wymiana książek

Archiwum Szkoły

Patrycja Machura

Archiwum Szkoły


