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21 stycznia w sali widowiskowej
MOK odbyła się Wywiadówka
Sceniczna, podsumowująca
pierwsze półrocze nauki i pracy
roku szkolnego 2015/2016. Zjawili
się na niej nie tylko rodzice i
nauczyciele, ale również uczniowie,
ich rodziny i dużo zaproszonych
gości. Taka forma wywiadówki
semestralnej stała się już tradycją
naszej szkoły.

S U P E R W Y W I A D Ó W K A 
P O D S U M O W A N I E    P I E R W S Z E G O    S E M E S T R U
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NAJLEPSZA SERIA NA FERIE SPIS TREŚCI

W naszej bibliotece szkolnej systematycznie organizuje się plebiscyty na najbardziej popularne książki.
W 2015r. pierwsze miejsce zajął "Harry Potter" (15,4% głosów), następnie "Percy Jackson" (5,8%) i
"Wiedźmin" (5,8%).
W  lutym  2016  tuż przed  feriami w bibliotece  przeprowadzono ranking "Najlepsza seria na ferie".
Pomysł i przebieg rankingu bardzo się spodobał. Ciekawa była forma tego plebiscytu. Na nama-
lowanym drzewie przyklejaliśmy powycinane gwiazdki śniegowe, na których wypisywaliśmy tytuły
ulubionych serii. 
Okazało się, że nasze gusty się nie zmieniły i znowu te same tytuły zajęły pierwsze miejsca:

„Harry Potter” -6,7%
„Percy Jackson” – 4,5%

„Wiedźmin” – 4,5%
„Trylogia czasu” – 4,5%

„Szeptem” – 4,5%
„Zmierzch” – 4,5%

Pojawiło się dużo nowości (MARA DYER, ARTEMIS FOWL, ZWIADOWCY, PENDRAGON, CZARNY
MAG, SEN, LUX, NUMERY, CHERUB). Niektórych z nich nie ma w naszej szkolnej bibliotece (może
niebawem się pojawią). Dobrze, że tego rodzaju plebiscyty odbywają się w szkole. Możemy dzięki nim
poznać zainteresowania czytelnicze koleżanek i kolegów, może zachęci nas to do przeczytania jakiejś
nowej serii podczas zimowego wypoczynku.
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PATRONI ROKU 2016

SUPERWYWIADÓWKA
Widowisko rozpoczął szkolny chór G1 Fort-e pod
batutą pani Barbary Czajkowskiej, który
zaprezentował się w trzech utworach. 
W programie znalazła się również prezentacja
osiągnięć naszej szkoły w I semestrze roku
szkolnego 2015/2016. 
Na slajdach przedstawiono osiągnięcia uczniów,
projekty, w których braliśmy udział oraz
wydarzenia z każdego miesiąca  nauki, a
prezenterzy w  sympatyczny sposób (czasem
bardzo dowcipny) relacjonowali te zdarzenia.
Kolejne miesiące nauki i pracy prezentowali: Ania
Mazur IIA, Marcelina Dziuba IID, Natalia
Kondas IIB, Izabela Piekacz IID, Oliwia Turek
IB, Majka Wnuk IID, Konrad Błaszczuk ID,
Karol Sowa IID, Szymon Cisowski IIB,
Wojciech Kubicz IID i Marcin Szekiel IID.

Prezentację urozmaicały występy naszych
wokalistów: Natalii Kuban, Julianny Frącisz,
Alicji Paduli i Patryka Wnuka.
Dużą niespodzianką dla rodziców oraz
zaproszonych gości były występy liczącej ponad
100 osób grupy tanecznej przygotowanej przez
panią Katarzynę Miklas. Młodzież zaprosiła
wszystkich do podróży po świecie, recytując
wiersze i przedstawiając tańce z różnych rejonów
świata. Występom naszych tancerzy nadały
blasku piękne stroje dobrane do prezentowanych
tańców.
Wielu uczniów tego dnia miało swój debiut na
scenie. Pomimo stresu, jaki wiąże się z wyjściem
na scenę i zaprezentowaniem swojego talentu
przed całą salą, wszystko było się na szóstkę.
Pełna sala widzów i gromkie brawa na koniec
spektaklu to najlepsza nagroda dla osób, które
były zaangażowane w to niecodzienne widowisko.

Patrycja Machura

Feliks Nowowiejski – 70 rocznica urodzin, a w
roku 2017 - 140 rocznica śmierci. Był wybitnym
kompozytorem i dyrygentem. Jest autorem
muzyki do ROTY M. Konopnickiej . Był
kompozytorem wielu pieśni patriotycznych.

Henryk Sienkiewicz  – w 2016r. obchodzimy 170
rocznicę jego urodzin  i 100 rocznicę śmierci. Był
pierwszym Polakiem, który otrzymał literacką
Nagrodę Nobla za całokształt twórczości
literackiej. Jego powieści historyczne pisane były
ku pokrzepieniu serc i podtrzymywały na duchu
pokolenia Polaków w latach niewoli.
(QUO VADIS,  PAN WOŁODYJOWSKI,
OGNIEM I MIECZEM, POTOP, KRZYŻACY,..)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił
Cichociemnych, F. Nowowiejskiego oraz H.
Sienkiewicza  patronami roku 2016. Sejm
zdecydował również o ustanowieniu 2016 r. jako
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. "Chrzest
władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji
chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14
kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące
znaczenie dla procesu jednoczenia plemion
polskich pod władzą Piastów i kształtowania się
chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu (...)
Sejm czci pamięć przełomowego w historii
Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu
przez księcia Mieszka I. Izba wyraża też
nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do
pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty
narodowej".

Cichociemni – 75 rocznica pierwszego zrzutu
spadochronowego komandosów do walki w
okupowanej Polsce.
Byli to żołnierze, partyzanci wyszkoleni w Anglii
podczas II wojny światowej i przerzucani do
Polski i innych krajów do walki z hitlerowskim
okupantem.

Sejmik Śląski ustanowił: 2016 - Rokiem Pamięci
Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek".
16 grudnia 2016r. obchodzona będzie 35 rocznica
pacyfikacji kopalni. Była to największa tragedia
stanu wojennego w Polsce. Od milicyjnych kul
zginęło 9 protestujących górników, a
kilkudziesięciu zostało rannych.

Konrad Czech

Zespół ANUMA

Chór G1 Fort'e

Zespół taneczny

Z dawnej kroniki szkoły (zachowano oryginalną
pisownię)

Dnia 25 października 1924 roku dzieci oddały
hołd śmiertelnym szczątkom wielkiego pisarza
i obywatela Henryka Sienkiewicza, które ze
Szwajcarji sprowadzone zostały na wieczny
spoczynek w podziemiach katedry św. Jana w
Warszawie.
W tym dniu od godz. 9 -12 odbyły się w klasach
pogadanki o życiu i dziełach Sienkiewicza
połączone z odczytaniem cenniejszych wyjątków
z Jego utworów. Specjalna delegacja tej szkoły
w liczbie 45 udała się ze sztandarem na
nabożeństwo za spokój jego duszy, poczem
wraz z innemi delegacjami na dworcu oddała
hołd przejeżdżającym zwłokom. Cała szkoła
ustawiona wzdłuż toru kolejowego miała
sposobność ujrzeć przejeżdżający
nadzwyczajny pociąg, którego ostatni wagon
zamieniony na kaplicę mieścił trumnę ze
zwłokami.

Zespół tanecznyA.S.

A.S.

A.S.
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W naszej bibliotece od 2012 roku działa Klub Recenzenta. Dzięki niemu
biblioteczny księgozbiór stale się powiększa. Aby zdobyć więcej  informacji
dotyczących tego projektu porozmawiałam z założycielką klubu panią
Katarzyną Chojnacką-Musiał.
·  Jakie były początki działalności KR?
- Kiedy ktoś rozpoczyna swoją przygodę z recenzowaniem, nie ma jeszcze
żadnych tekstów, które mógłby przedstawić. Zaczęliśmy od recenzowania
książek, które już były w bibliotece lub uczennice miały je w swoich
zbiorach. To był nasz początek. Później napisałam maile do wszystkich
wydawnictw, jakie znalazłam w sieci. Kilka z nich nam zaufało i tak się
zaczęło recenzowanie na szerszą skalę.
·  Z iloma wydawnictwami współpracuje Klub Recenzenta?
- Liczba wydawnictw, z którymi współpracujemy się zmienia. Zależy, jakie
oni mają wytyczne, ilu recenzentów mogą wspierać, no i których wybiorą w
związku z tym.
·  Ile książek pozyskała biblioteka dzięki tej działalności?
- Liczba książek jest spora, bo już jakieś 400. Lista jest na blogu, w zakładce
klubu. Nie wszystkie recenzje są numerowane, bo jeśli coś się nie nadawało
dla młodzieży, kiedyś wysyłałam recenzje bezpośrednio do wydawnictwa, a
na blogu jej nie było (recenzowali nauczyciele) albo ktoś chciał napisać
recenzję książki, której nie dostaliśmy od wydawnictwa, więc nie liczyła się
do klubowych książek.
·  Ilu członków liczy klub i jakie warunki trzeba spełnić, aby być
recenzentem?
- Liczba recenzentów nie jest stała. Nie każdy, kto lubi czytać, potrafi/chce
pisać recenzje. Dlatego w klubie są nie tylko uczniowie, ale również
absolwenci i nauczyciele.

Do klubu może należeć każdy, kto lubi czytać, potrafi napisać recenzję,
szanuje książki, jest obowiązkowy i będzie dotrzymywał terminów.
·  Czy klub zajmuje się recenzjami tylko i wyłącznie książek?
- Recenzujemy tylko książki, przynajmniej do tej pory. Większość to wersje
papierowe, ale mamy na koncie również jeden audiobook.
·  Z jakimi trudnościami spotyka się pani prowadząc KR?
- Pierwszą trudnością było zachęcenie wydawnictw do współpracy. Drugim
bywa brak czasu recenzentów na lekturę. Terminy powinny być w miarę
krótkie, a zdarza się, że czekam na tekst bardzo długo, a ostatecznie
dostaję książkę z powrotem z informacją, że recenzja nie powstanie. Wtedy
czas dodania postu na blogu wydłuża się, a co za tym idzie, muszę się
tłumaczyć przed osobą, która wysyła mi książki. Pomniejsze trudności
wiążą się także z koniecznością poprawiania dostarczonych tekstów czy
przepisywania wersji papierowej na komputerze. Ostatnim problemem jest
plagiat. Zdarza się, że ktoś przynosi recenzję skopiowaną z czyjegoś tekstu,
z sieci… Wtedy następuje rozmowa na temat praw autorskich i tekst wraca
do recenzenta.
Mimo tych trudności uważam, że pomysł założenia KR był strzałem w
dziesiątkę. Dzięki niemu mamy wiele pięknych książek w księgozbiorze, a
zapaleni czytelnicy mogą podzielić się ze światem swoim zdaniem o
książkach.
   Dziękuję serdecznie za udzielenie informacji. Życzę jak najmniej
problemów i jak najwięcej sukcesów,  jakimi są pozyskane przez KR
książki. Serdecznie zapraszam na bloga z recenzjami szkolnego klubu
http://library1gim.blogspot.com/.Wielu z moich przyjaciół, chcąc pożyczyć
jakąś książkę, tam zagląda i wybiera ją, korzystając z zamieszczonych
recenzji.

Julia Dziechciarz

Naklejka KR

Blog KR

Książki KR
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