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I N W A Z J A     M I K O Ł A J Ó W
Tradycją naszej szkoły
jest organizowana przez
Samorząd Uczniowski
Inwazja Mikołajów. W tym
roku imprezę
zorganizowano czwartego
grudnia. Był to dzień wolny
od zajęć dydaktycznych.
Wszyscy przyszli do
szkoły w czerwonych

czapeczkach. Uczniowie z
każdej klasy mieli za
zadanie zbudować sanie,
napisać list do Mikołaja
oraz przebrać się za św.
Mikołaja, Śnieżynki i
renifery. Finałem imprezy
było odczytanie listów i
prezentacja zaprzęgów.
Przygotowując przebrania,

wszyscy świetnie się
bawili. Komisja oceniająca
efekty naszej pracy miała
trudne zadanie z wyborem
najlepiej przebranych klas.
Ostatecznie wyłoniono trzy
klasy:  

I miejsce klasa 1c
II miejsce klasa 2b
III miejsce klasa 3c

Zwycięzców nagrodzono
torbami słodyczy.
Wszyscy w doskonałych
humorach wrócili do domu.

Patrycja Machura

MIKOŁAJKI

List do Mikołaja

A.S.

A.S.
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Tradycja Świąt Bożego Narodzenia

Już niedługo święta, w dodatku nie byle jakie.
Święta Bożego Narodzenia. Kto z nas nie lubi tych
świąt? Tej świątecznej atmosfery, potraw,
spotkań z rodziną, prezentów, dzielenia się
opłatkiem czy słuchania kolęd? Jednak czy
zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się
tradycja tych świąt?
Zwyczaj ubierania choinki przejęliśmy od
Niemców, zostawianie wolnego miejsca przy stole
upamiętnia naszych bliskich, którzy nie mogą być
z nami. Tradycja łamania się opłatkiem - pochodzi
od prastarego zwyczaju, jaki zachował się z
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wieczerza
wigilijna ( kto nie tęskni do klusek z makiem,
barszczyku z uszkami, makowców, pierników,
czy ryby) nawiązuje do uczt pierwszych
chrześcijan, organizowanych na pamiątkę
Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza
również wzajemne poświecenie się jednych dla
drugich i uczy, że należy podzielić się nawet
ostatnim kawałkiem chleba. Składamy sobie
życzenia pomyślności i wybaczamy urazy. Po
kolacji wigilijnej - dawniej wieczerzy, oprócz
śpiewania kolęd praktykowano różne zwyczaje.
W ten wieczór wyruszali poprzebierani kolędnicy,
a Pasterka, która jest organizowana równo o
północy upamiętnia przybycie do Betlejem
pasterzy i złożenie przez nich hołdu nowo
narodzonemu Mesjaszowi
W naszej szkole atmosferę świąteczną czuć już
od początku grudnia. Wszyscy robimy ozdoby
świąteczne do klas, świetlicy i biblioteki, na
korytarzach pojawiają się dekoracje i gazetki
związane ze świętami. W holu głównym szkoły
pojawiła się duża i piękna szopka. Wszyscy z
utęsknieniem czekamy na te najpiękniejsze
święta.

Nicola Makieła

Dekoracje z szyszek

Dekoracje świąteczne

Dekoracje ze sznurka
Z DAWNEJ KRONIKI SZKOŁY

        
          (zachowano oryginalną pisownię)

1937r

Staraniem Miejskiego Komitetu pomocy dzieciom
i młodzieży w Zawierciu, urządzono przed
świętami Bożego Narodzenia "gwiazdkę" , dla
dzieci najbiedniejszych w Zawierciu. Między
biedne dzieci tutejszej szkoły rozdzielono: 118
par bucików, 101 par pończoch, 79 ubranek dla
chłopców, 52 sukienek dla dziewcząt, 60
płaszczy, 30 swetrów  i 136 par ciepłej bielizny.
Akcję dożywiania dzieci w szkole rozpoczęto 12
stycznia 1938 r. Między źle wyglądające dzieci
tutejszej szkoły rozdzielono 28 1/2 kg tranu.

Powyższe zdjęcia przedstawiają ozdoby
świąteczne wykonane w świetlicy Gimnazjum nr

1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu

Adres redakcji:

Biblioteka Gimnazjum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu

library1gim@gmail.com

Gazetkę przygotował zespół w składzie:

Liliana Kuszak, Nicola Makieła, Natalia Kuban,
Konrad Czech, Julia Dziechciarz, Weronika
Maruszak

Korekta:

Agnieszka Kołodziejek, Agnieszka Kuźnik

   SPIS TREŚCI

1. Inwazja Mikołajów
2. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
3. Z życia szkoły
    Nasz chór
    Szkoła Stowarzyszona Unesco
4. Julia rekomenduje
    Życzenia

Inwazja Mikołajów

Inwazja Mikołajów

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Z życia chóru
Najbardziej aktywną, liczebną i zorganizowaną grupą w naszej szkole jest
Chór Szkolny G -1 Forte. Towarzyszy on każdej szkolnej imprezie i
akademii. Ostatnio chórzyści mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności w Katowicach.
Koncert odbył się w niedzielę 29 listopada tego roku w pięknej sali
koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Chórzyści wystąpili wraz z
innymi najlepszymi chórami z województwa śląskiego i opolskiego. Było to
dla nas duże wyróżnienie. Przed koncertem jak i w jego trakcie, każdy był
podekscytowany, ale i trochę zestresowany. G1 Fort-e zaśpiewał dwa
utwory: „Zwodzona gąska” oraz „Zottelmarch”.
W grudniu chór uświetnił także uroczystość otwarcia nowych obiektów
sportowych przy Gimnazjum nr 1. Przed nami występy podczas jasełek
szkolnych oraz inne imprezy i występy świąteczne.
Serdecznie zachęcamy do posłuchania pieśni i kolęd w naszym wykonaniu.
Będzie to wspaniała okazja, by lepiej się wczuć w atmosferę świąt.

Natalia Kuban

Szkoła Stowarzyszona Unesco
Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki od roku 2009 jest SZKOŁĄ
STOWARZYSZONĄ UNESCO. Działamy w oparciu o cztery filary:
·  Uczyć się, aby wiedzieć,
·  Uczyć się, aby działać
·  Uczyć się, aby żyć wspólnie
·  Uczyć się, aby być
W związku z tym podejmujemy wiele działań i zadań. Koordynatorem
projektu jest pani Dominika Śliwa, a członkami ponad 40 uczniów z różnych
klas. Od września tego roku szkolnego zorganizowaliśmy kilka imprez. Były
to:
·  Międzynarodowy Dzień Pokoju
·  Tydzień Przestrzeni Kosmicznej
Imprezy, które zorganizowaliśmy były wspaniałą okazją do wspólnej zabawy
i nauki. Bardzo byśmy chcieli, aby inni uczniowie przyłączyli się do nas.
Potrzebujemy ludzi z zapałem, inicjatywą, ciekawymi pomysłami i energią
do pracy.

Konrad Czech

Koncert w Akademii Muzycznej

Dzień PokojuObchody MDP w G1

Przed koncertem

A.S.

A.S.A.S.

A.S.
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Tajemnica   Bożego  Narodzenia   Josteina  Gaardera  to  niezwykła
świąteczna baśń, opisująca wyprawę na spotkanie  z  nowo  narodzonym
Jezusem.
Joachim i jego rodzice otrzymują niezwykły Bożonarodzeniowy kalendarz,
ale zamiast czekoladek czy plastikowych figurek zawiera karteczki z historią
pewnej pielgrzymki. Elizabeth-mała dziewczynka wybiegła z domu
towarowego za barankiem (zabawka, która ożyła i mając dość hałasów i
chaosu, uciekła). Wkrótce potem dołącza do nich anioł Efiriel i tak
rozpoczyna się przygoda, do której dołączają coraz to nowi pielgrzymi - od
owieczek i pasterzy - po legendarnych Trzech Królów. Podróż, którą
odbywają, jest podróżą w czasie i przestrzeni (od współczesnych czasów
cofają się do dnia narodzin Jezusa, przy tym cały czas zmierzając do
Betlejem). Książka składa się z 24 części i każdy rozdział odpowiada
jednemu dniu, od pierwszego do dwudziestego czwartego grudnia.
Opowieść jest ciepłą rodzinną historią, która idealnie wprowadza w
świąteczny nastrój, dając lekcję : historii, religii, geografii i architektury.
Myślę, że książka ta jest po prostu stworzona do czytania tak jak kalendarz
adwentowy. Ja przeczytałam ją całościowo, ponieważ byłam ciekawa
rozwiązania zagadki tajemniczego kalendarza, lecz to nie był najlepszy
pomysł. Najlepiej czytać po jednym rozdziale każdego dnia grudnia. W
każdym z nich jest przypomnienie tego, co wydarzyło się w poprzednich i
czytając w ten sposób, nie musimy się obawiać, że stracimy wątek. Z
całego serca polecam przeczytanie tej powieści. Na pewno się nie
zawiedziecie. Będzie ona nastrojowo umilała czas oczekiwania na święta.

Julia Dziechciarz

Rysowała

JULIA REKOMENDUJE

JULIA POLECA

Julia i książki

Zdrowych, pełnych miłości i radości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym

Nowym Roku 2016

życzy zespół redakcyjny

Gazetki GaGim

Zawiercie, grudzień 2015r.

Weronika Maruszak

A.S.


