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P O T T E R O M A N I A C Y

Jak dobrze znasz Harry’ego Pottera? To właśnie pytanie zadają sobie uczestnicy szkolnego konkursu, który odbywa
się co roku w grudniu.
16 XII jedenastu potteromaniaków przebranych za postacie z książki, stanęło do walki, zmagając się z siedmioma
tomami sagi o znanym czarodzieju Harrym Potterze

Konkurs czytelniczy

Zawodnicy wykazali się znakomitą znajomością książek, bujną wyobraźnią i dużym
poczuciem humoru. Gdy mieli wątpliwości dotyczące odpowiedzi na pytania, mówili: „Nie
wiem, ale chyba jest to Hagrid”. Często uzyskiwali do pytania podpowiedź: „- To na pewno
nie jest Hagrid”. Nie zabrakło też odpowiedzi, które wzbudzały salwy śmiechu: „Dlaczego
Harremu nie udała się randka z Cho? - Bo była z Cho!” 

Po długiej, na szczęście wzmacnianej cukierkami walce, wyłoniono trzech zwycięzców:

I miejsce  zdobyła  Aleksandra Pałka  z klasy IIIB,
 II miejsce Marta Kawałek z klasy IE,

III miejsce przypadło Aleksandrze Kostrz z klasy ID.
Hermiona Nimfadora

A.S.

A.S. A.S.
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POTTEROMANIACY

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy
poterromaniacy startujący w turnieju dostali
okolicznościowe zakładki z bohaterem książki
oraz przywieszki.
Następny Turniej  z serii o Harrym Potterze za
rok. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Konrad Czech
Czarodziejki

Zima
Zima w tym roku trochę się spóźniona. Byłam
ciekawa, jaką zimę lubią uczniowie. Zapytałam
więc o to kilka osób z naszej szkoły. 
-Moim zdaniem, zima powinna być przede
wszystkim zimna! Powinno być dużo śniegu oraz
mrozu. (Karolina S.)
-Lubię zimę mroźną, z dużą ilością śniegu. Ludzie
powinni być ciepło ubrani, a zamiast samochodu
powinni jeździć saniami. (Agent)
-Dla  mnie  nie liczy się, czy zima będzie mroźna i
ze śniegiem, czy ciepła z deszczem. Ważne jest
z kim i gdzie spędzę ten czas. (Patrycja M.)

- Zima  powinna  być  mroźna, ale nie za śliska.   
(p. Chojnacka)
Dla  niektórych  osób zima powinna być " taka jak
z obrazka", a innym nie sprawia to dużej różnicy,
bo są dla nich rzeczy ważniejsze. Ja lubię, jak
jest tylko trochę śniegu, bo przynajmniej, kiedy
wracam z  moimi  psiakami, nie  ma  kałuż w
przedpokoju i wystarczy tylko wytrzeć im łapki. W
dodatku sól sypana na chodniki bardzo szkodzi
psim poduszeczkom. Wolę więc zimę łagodną, bo
to zarówno mnie jak i zwierzakom ułatwia życie.

Nasza koleżanka Weronika Maruszak
zilustrowała zimę, którą lubi, a Konrad opisał ją
tak:
„Lubię patrzeć wieczorem przez okno na
prószący, skrzący się śnieg i rozgwieżdżone
niebo”. 
Ważne, by w zimie znaleźć coś pozytywnego,
wtedy świat od razu robi się piękniejszy. 

Nicola Makieła

Zima
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Z   Ż Y C I A   S Z K O Ł Y

W Y D A R Z Y Ł O   S I Ę

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

SCENICZNA WYWIADÓWKASZKOLNE JASEŁKA

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓWDZIEŃ POSTACI LITERACKICH

NASI ZŁOCI SPORTOWCYA.S.
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K O N K U R S 

Zbliża się koniec semestru, co oznacza upragnione ferie. Przed tym jednak
czeka nas walka o jak najlepsze oceny na pierwsze półrocze nauki. Od
takiego natłoku pracy przyda się chwila relaksu najlepiej przy jakimś
kryminale, a jeśli do tego dodać błyskotliwy humor i ciekawe postacie, mamy
dzieło idealne. Myślę, że serial Sherlock spełnia wszystkie z powyższych
warunków.
Dobrze nam znany detektyw Sherlock Holmes z nieodłącznym
towarzyszem Johnem Wattsonem w nowym serialu telewizyjnym. Sherlock
BBC jest prawdziwym hitem. John, jeden z bohaterów odreagowuje wojnę, w
której brał udział i szuka nowego mieszkania. Znajomy poznaje doktora
Watsona z Sherlockiem - ekscentrycznym geniuszem, wkrótce Wattson
zaczyna pomagać Holmsowi w rozwiązywaniu przeróżnych zagadek,
najczęściej takich, z którymi nie radzi sobie policja. Sam Sherlock uważa się
za detektywa doradczego, rozwiązuje tylko takie zagadki, które go
zainteresują.
Zapomniałam nadmienić, że akcja serialu dzieje się w teraźniejszości, a nie
jak akcja kultowych książek sir Arthura Connan Doyla na przełomie XIX i XX
wieku. Nie spodziewałam się, że przeniesienie Sherlocka do czasów
współczesnych będzie takie atrakcyjne dla widza. Serial jest znany w wielu
krajach, dotychczas ma trzy sezony liczące po trzy odcinki o długości ok. 90
minut każdy. Jedna część, to jedna sprawa, jedna zagadka, ale warto
oglądać odcinki po kolei, ponieważ pojawia się wiele wątków, których
rozwiązanie zajmuje więcej czasu.
Serial jest idealny nie tylko dla miłośników kryminałów czy fanów Sherlocka
Holmsa, jest pełen niespodziewanych zwrotów akcji, zagadek i zabawnych
sarkastycznych uwag. Szczególnie podobało mi się obrazowe wyjaśnianie,
co się dzieje w umyśle naszego detektywa.
Polecam z całego serca, nie można się oderwać.

Julia Dziechciarz

Julia

Sherlock i Wattson

JULIA POLECA
RELAKS Z SHERLOCKIEM

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z OKAZJI DNIA KOTA

1.  W konkursie bierze udział po 2 reprezentantów klas pierwszych  i drugich
(malarz i model).

2.  Konkurs polega na pomalowaniu i ucharakteryzowaniu  „modela” przez
„malarza”.

3.  Ocenie podlegać będą:
•  trafne podobieństwo modelu do kota
•  oryginalne pomysły
•  estetyka wykonanej pracy

4. Uczestnicy przynoszą przybory do malowania twarzy, elementy stroju
kota.

5. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

6. Konkurs odbędzie się 10 lutego na godzinie wychowawczej w świetlicy  
szkolnej

7. Organizatorem Konkursu jest Świetlica i Biblioteka G 1 w Zawierciu.

BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA GIMNAZJUM NR 1
 W ZAWIERCIU

ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW KLAS I i II DO UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

A.S.

Weronika Maruszak


