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Niech żyje Bal, bo to życie to bal jest nad bale
...

6 lutego br. w naszej szkole
odbył się komers. Zobaczcie,
jak bawili się trzecioklasiści.

Polonez w wykonaniu trzecioklasistów

Tylko u nas: wywiad
z p. Anetą Kukułą

Ten bal niewątpliwie
należał do
wyjątkowych.
Trzecioklasiści, w
galowych strojach i
z różami w ręku,
zgromadzili się w
hali sportowej, aby
zaprezentować
publiczności

trenowanego od
tygodni poloneza.
Trybuny zajmowali
nie tylko członkowie
rodzin, ale również
koleżanki, koledzy,
znajomi i
nieznajomi, którzy
przyszli obejrzeć to
niezwykłe

widowisko. Po
zaprezentowaniu
układu tanecznego
młodzież udała się
do małej sali
gimnastycznej,
gdzie po sesji
zdjęciowej, mogła
oddać się
rozrywce. 

W każdym numerze
staramy się Wam
przybliżyć kolejne
osoby. W tym
Gimbusie
poprosiliśmy o
rozmowę p. Anetę
Kukułę,
nauczycielkę języka
polskiego. W
wywiadzie ujawniła
nam, o jakim
zawodzie marzyła

od dzieciństwa i co
pochłania jej wolny
czas. Specjalnie dla
Was
porozmawialiśmy
też z uczniem klasy
3d - Kacprem
Kleczkowskim,
który skrywa przed
nami ciekawą pasję.
Musicie to
przeczytać!

fot. K. Świtalski
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KOMERS KLAS III W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W
KŁOBUCKU

Szaleństwo i świetna zabawa – tymi słowami można określić to, co działo
się ostatnio w naszej szkole. 6 lutego bieżącego roku gimnazjaliści
spotkali się na komersie klas III. W godzinach popołudniowych w murach
szkoły stawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele – wszyscy pragnęli
obejrzeć wyjątkowy pokaz poloneza, do którego trzecioklasiści
przygotowywali się przez ostatnie tygodnie.

Nad całością występu czuwała pani
Teresa Górecka – Józiak,
nauczycielka wychowania
fizycznego, która przez ostatnie
tygodnie ćwiczyła z uczniami kroki.
Jak co roku pokaz zachwycił
wszystkich, a tańczący
trzecioklasiści zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Po zakończeniu
części oficjalnej gimnazjaliści udali
się na salę gimnastyczną, która w
tym dniu zamieniła się w iście
kosmiczną planetę. Mieniące się
balony, kolorowe światła i
niecodzienny wystrój wprawiły
wszystkich w nadzwyczajny
nastrój. Już od pierwszych taktów
muzyki wiadome było, że będzie to
wyjątkowy i niezapomniany
wieczór. Tak też było -
trzecioklasiści bawili się
wyśmienicie, nie zważając na
uciekający czas. 

Marta i Magda

:)

fot. A.Jakubczak

Punktualnie o godzinie 16.00 w hali
sportowej rozbrzmiał dźwięk
znanego wszystkim utworu, a na
parkiecie pojawiły się dumnie
kroczące pary. Zgodnie z tradycją
w pierwszej parze zobaczyliśmy
dyrektora szkoły – pana Pawła
Kotkowskiego oraz
przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego – uczennicę klasy
IIIa – Maję Jeż.

Jak wiemy, wszystko, co dobre,
szybko się kończy. Tuż przed
północą, rodzice odebrali swoje
pociechy z pierwszej, tak poważnej
dla nich imprezy. Wszyscy
uczniowie jednogłośnie orzekli, że
był to wyjątkowy wieczór, który  na
zawsze zostanie w ich pamięci.

.

fot. K. Świtalski

Pokaz poloneza
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1.  O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie?
  p. A. Kukuła: Może się  to Wam wydać dziwne, ale ja
już od dzieciństwa  chciałam zostać nauczycielką.
Miałam młodszą siostrę i wiele koleżanek, które często
zapraszałam do siebie do domu. Mój pokój zamieniał
się wtedy w salę lekcyjną. Najczęściej to ja byłam
nauczycielem, ale w trakcie tych zabaw
występowałam także w roli ucznia. Nie od początku
jednak chciałam uczyć języka polskiego. W
dzieciństwie nie miałam już tak jasno sprecyzowanych
planów. Dopiero w przyszłości, dokładnie w liceum,
wybrałam kierunek studiów. Wcześniej wiedziałam
tylko, że będą to studia pedagogiczne.

2.  Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
  p. A. Kukuła: Wydaje  mi się , że dopiero niedawno
zaczęłam tu pracować, a tak naprawdę  upłynęło sporo
czasu. Pracuję już w naszym gimnazjum 15 lat i
prawie od samego początku jestem wychowawcą.
Miałam już kilka klas pod swoją opieką. Każdą z nich
wspominam z sentymentem.

4.  Czy ma Pani jakieś hobby? Co lubi Pani robić w
wolnym czasie?
p. A. Kukuła:Bardzo lubię czytać książki, ale niestety
teraz przy dwójce małych dzieci trudno jest mi już
wygospodarować czas na tę przyjemność.  Często
więc ograniczam się do czytania czasopism. Lubię też
obejrzeć ciekawy film lub program w telewizji. A
najczęściej swój wolny czas poświęcam moim synom,
Dominikowi i Szymonkowi.  Gramy w gry planszowe,
czytamy bajki, chodzimy na spacery. To teraz lubię
najbardziej.

5.  Czego jeszcze o Pani nie wiemy?
 p. A. Kukuła:Tego to ja chyba sama też nie wiem.
Każdy z nas ma w sobie jakąś tajemnicę, którą
odkrywamy w pewnych nieoczekiwanych dla nas
okolicznościach. Poza tym wszyscy mamy takie
cechy, które ujawniamy tylko przed najbliższymi, więc
ja też pewnie je posiadam, ale o to trzeba by zapytać
już kogoś innego. 
Dziękujemy za rozmowę.
p. A. Kukuła:Ja również dziękuję.

3.  Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień pracy w
naszej placówce? Jak on wyglądał?

p. A. Kukuła:  Oczywiście, że pamiętam. Tego nie
da się zapomnieć. Byłam młodym zagubionym
nauczycielem, dopiero co skończyłam  filologię
polską. Musiałam też się uczyć, przystosowywać
do nowej sytuacji, bo studia nie przygotowują
przecież do wszystkiego. W praktyce jest zupełnie
inaczej. Pewnie popełniłam wiele błędów, ale przy
okazji dużo się nauczyłam i wyciągnęłam wiele
wniosków. Miałam jednak to szczęście, że wokół
byli sami życzliwi ludzie, którzy pomogli mi w tych
trudnych momentach. Trafiłam na miłych
współpracowników, uczniów i ich rodziców.
Pamiętam, że miałam wtedy mnóstwo pracy i
nowych obowiązków, ale cieszyłam się, że tu
pracuję, bo przecież od zawsze chciałam być
pedagogiem.

Podczas Maratonu Czytania

Pani Aneta ze swoimi pociechami

WYWIAD Z PANIĄ ANETĄ KUKUŁĄ
WŚRÓD UCZNIÓW MA OPINIĘ WYMAGAJĄCEGO I SPRAWIEDLIWEGO PEDAGOGA, KTÓRY WZBUDZA
ZAUFANIE. LUBIANA PRZEZ GIMNAZJALISTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW, ZAWSZE  CHĘTNIE SŁUŻY
POMOCĄ I DOBRYM SŁOWEM. CHYBA NIE TRZEBA MÓWIĆ WIĘCEJ - ZAPRASZAMY DO LEKTURY. 

.

.
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WIECZOREK FILMOWY
Tuż przed feriami zimowymi w naszej szkole po raz pierwszy zorganizowano wieczór filmowy, którego
organizatorem była Dyrekcja, nauczyciele oraz Samorząd Uczniowski. O godzinie 18.30 w  szkole pojawiło się
ok. 50 uczniów – wszyscy ciekawi tego, co za chwilę zobaczą. Specjalnie na tę okoliczność mała sala
gimnastyczna została przemieniona w prawdziwą salę kinową – przygotowano profesjonalny projektor i
zaciemniono pomieszczenie.

Samorząd Uczniowski zadbał z
kolei o to, by nikt podczas seansu
nie był głodny. Jak przystało na
prawdziwe kino mogliśmy liczyć na
apetyczny popcorn, napoje i słone
paluszki, a w przerwie między
filmami można było się oddać
degustacji gorącej czekolady.
Projekcja rozpoczęła się o
wyznaczonej porze. Uczniowie
przynieśli ze sobą ciepłe koce i
poduszki, co sprawiło, że
atmosfera podczas seansu była
swobodna i przytulna. Nikt też nie
mógł narzekać na nudę, bowiem
filmy, które wybrano na wieczorny
seans zarażały humorem i
pozytywną energią.

Karolina i Angelika

To jeszcze nie koniec.....
W tym miesiącu na wieczornym seansie spotkali się również uczniowie
klasy 2c z wychowawczynią - p. Anetą Kukułą.  Tym razem pod opinię
widzów zostały wystawione dwa filmy: „Skazani na Shawshank ” oraz
„Ted". Pierwszy z nich to znakomita historia z mocną fabułą, przepełniona
głęboką symboliką. Drugi natomiast przedstawia perypetie młodego
mężczyzny, który posiada dość nietypowego przyjaciela - pluszowego
misia o imieniu Ted. Obydwa filmy przypadły do gusty publiczności. 
- Cieszymy się, że tego typu przedsięwzięcie zyskało zainteresowanie
młodzieży i mamy nadzieję,że już niebawem spotkamy się ponownie,
tym razem w jeszcze większym gronie. Kto wie, może za jakiś czas
spróbujemy spotkać się na dłużej, może nawet na całą noc - mówili
organizatorzy wieczorków.

Tego wieczoru zaproponowano
uczniom dwie komedie: „Nietykalni”
oraz „Wkręceni 2”. Pierwsza  z nich
to oparta na faktach historia o
prawdziwej przyjaźni drobnego
złodziejaszka ze sparaliżowanym
bogaczem wymagającym stałej
opieki, druga natomiast to znana
wszystkim opowieść o blaskach i
cieniach bycia sławną gwiazdą.
Zarówno pierwszy, jak i drugi film
został przyjęty przez publiczność
bardzo pozytywnie i żywiołowo,
powodując uśmiech niemal na
każdej twarzy.  Po zakończeniu 
seansu (ok. godz. 23.00) wszyscy
jednogłośnie stwierdzili, że tego
typu spotkania należy regularnie
powtarzać.

Wieczorek filmowy klasy 2c

.

.
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Do Maratonu Czytania zaproszono wszystkich
chętnych uczniów i nauczycieli. Jak się okazało, 
zainteresowanie było tak duże, że w sumie zajęło 7
godzin lekcyjnych i wzięły w nim udział 72 osoby.
Uczniowie, na przemian z rodzicami i nauczycielami,
prezentowali swoje umiejętności głośnego czytania
tekstu, dbając przy tym o odpowiednią intonację,
akcent oraz dykcję.  
Komisja uważnie słuchała wszystkich wystąpień i
oceniała uczestników według ściśle określonych
kryteriów. 

W maratonie wzięli też udział rodzice

Szanowne jury :)

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 8.00. Komisja w
porozumieniu z panią Żanetą Kęsik oraz p. Anetą
Kukułą ustaliła, iż uczestnicy maratonu zaprezentują
publiczności fragment utworu A. Sapkowskiego
pt."Granica możliwości". Jako pierwsza swoje
umiejętności zaprezentowała pani Sylwia Galle -
zastępca dyrektora szkoły, która słynie ze swojego
zamiłowania do książek. W dalszej części wystąpili
również inni nauczyciele i rodzice: p. Katarzyna
Dąbrowska, p. Katarzyna Trzaska, p. Anna
Neczajewska - Kozińska, p. Kinga Sowińska, 
 p. Beata Kin, p. Aleksandra Pyzik, p. Dorota Ciemięga.

p. Sylwia Galle - zastępca dyrektora

O wieczorze filmowym pisaliśmy na poprzedniej
stronie, jednak to nie koniec nowych przedsięwzięć
organizowanych w naszej szkole. W ostatnim czasie
pani Żaneta Kęsik i p. Aneta Kukuła w ramach
innowacji pedagogicznej "Mania czytania"
zaproponowały naszym uczniom Szkolny Maraton
Czytania. Tego typu działanie spodobało się
wszystkim tak bardzo, że z pewnością już na stałe
wpisze się w tradycję naszego gimnazjum. 
Do wspólnego czytania zaproszono nie tylko uczniów,
ale także rodziców i nauczycieli, a nawet duety.
Wszyscy byli oceniani przez wyjątkową komisję, w
skład której wchodzili uczniowie i uczennice klasy 2c. 

MARATON CZYTELNICZY
CZY MOŻNA POŁĄCZYĆ PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA Z RYWALIZACJĄ? OKAZAŁO SIĘ, ŻE TAK. W
LUTYM MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA MOGŁA ROZWIJAĆ SWOJE ZDOLNOŚCI, BIORĄC UDZIAŁ W
MARATONIE CZYTANIA. JAK WYGLĄDAŁO TO NIECODZIENNE SPOTKANIE? 

DC

dc

DC
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W dniach 25-29.01.br. nasze gimnazjum gościło
wolontariuszki AIESEC. Przez cały tydzień Katlego z
RPA i Marina z Chorwacji prowadziły dla uczniów
lekcje warsztatowe w języku angielskim. W swoich
prezentacjach przybliżyły nam kulturę i zwyczaje
krajów, z których pochodzą, opowiedziały o
najciekawszych regionach, które warto zobaczyć (kto
wie, może kiedyś…), nauczyły nas też prostych
zwrotów w swoich językach. 
Podczas pobytu w naszym mieście dziewczyny na
pewno nie mogły narzekać na nudę. Nasi uczniowie
zaopiekowali się gośćmi podczas szkolnej dyskoteki–
wolontariuszki specjalnie na tę okazję przygotowały też
śmieszne gadżety. Pozostałe atrakcje zapewniły
rodziny, u których dziewczyny miały przyjemność
mieszkać. Państwo Trepkowie - goszczący Marinę -
zabrali ją na wycieczkę do Częstochowy oraz do
Olsztyna, gdzie mogła podziwiać ruiny zamku. Katlego
z kolei ze swoją rodziną - Państwem Bednarczyk -
odwiedziła miejskie lodowisko. Dzięki państwu
Bednarczykom obie wolontariuszki miały również
okazję zwiedzić Jasną Górę, a na zakończenie
swojego pobytu zostały przez nich zaproszone na bal
karnawałowy. 

. .

Pobyt wolontariuszek AIESEC w naszej szkole
zakończył się w piątek serdecznym pożegnaniem i
podziękowaniem ze strony Dyrekcji Gimnazjum.
Dzięki uprzejmości władz Urzędu Gminy, które
przekazały pamiątkowe gadżety i foldery o gminie
Kłobuck, mogliśmy wręczyć Marinie i Katlego
symboliczne upominki. 
W niedzielę dziewczyny zostały pożegnane na dworcu
kolejowym przez rodziny goszczące oraz szkolną
koordynatorkę projektu – p. Edytę Suchanek.
ES

Nasze uczennice z wolontariuszkami

Podsumowanie projektu World Talks AIESEC
TO BYŁ WYJĄTKOWY TYDZIEŃ, ZARÓWNO DLA NAS, JAK I NASZYCH GOŚCI. POD KONIEC STYCZNIA
DO GIMNAZJUM ZAWITAŁY DWIE PRZESYMPATYCZNE WOLONTARIUSZKI, KTÓRE PRZEPROWADZIŁY
DLA MŁODZIEŻY SZEREG CIEKAWYCH ZAJĘĆ. PONIŻEJ KILKA SŁÓW O PROJEKCIE.

fot. A.Lis fot. A.Lis

.
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SPEKTAKULARNY SUKCES GIMNAZJALISTÓW!

Uczniowie naszego gimnazjum odnieśli ogromny
sukces, biorąc udział w II etapach konkursów
kuratoryjnych, zdobyli aż osiem tytułów finalistów. Aby
zakwalifikować się do III etapu (finału), należało zdobyć
minimum 85% punktów. Oto nasi finaliści:
-Alicja Długosz (kl. III b) z języka polskiego
-Tomasz Dądela (kl. III d) z matematyki
-Maciej Miland (kl. III b) z matematyki
-Oliwia Kaczmarczyk ( kl. III b) z biologii
-Klaudia Kapelka ( kl. III b) z biologii
-Klaudia Tukajska ( kl. III b) z biologii
-Kacper Warzyszyński ( kl. II b) z geografii
-Bartosz Jaszczyk ( kl. III a) z wiedzy o
społeczeństwie
Przed naszymi uczniami ostatnie etapy konkursów –
finały. Poprzeczka podniesiona jest jeszcze wyżej,
należy zdobyć minimum 90% punktów. Aby zostać
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego,
uczniowie muszą wykazać się bardzo dużą wiedzą i
umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę
programową, obowiązującą w gimnazjum. Ponadto
nasi finaliści muszą pokonać ogromny stres, który nie
zawsze działa mobilizująco. Stawka jest wysoka -
zdobycie tytułu laureata zwalnia ucznia z odpowiedniej
części Egzaminu Gimnazjalnego (co jest
równoznaczne z wynikiem 100% z danej części
egzaminu). 

Gratulujemy!

Nasi finaliści

.

ANIOŁY STRÓŻE MAŁE I DUŻE 
- MAMY KOLEJNĄ WYGRANĄ

Uczennice naszej szkoły zostały nagrodzone w VII
Konkursie Plastycznym „Anioły stróże małe i duże”
zorganizowanym przez Prywatną Szkołę
Lingwistyczną Podstawową oraz Prywatne Gimnazjum
Lingwistyczne w Częstochowie 

I miejsce zdobyła Dorota Smolińska z klasy I b,
II miejsce – Sara Janik z klasy I e,
III miejsce – Wiktoria Kwiatkowska z klasy III d,
Wyróżnienie – Julia Makles z klasy I e.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! 

fot. A.Jakubczak

fot. A. Jakubczak
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Kacper przed występem

Zespół, do którego należy Kacper

1. Od ilu lat tańczysz? Jak zaczęła się Twoja
historia z tańcem?
Kacper Kleczkowski: Tańczę od 8 lat, czyli połowę
mojego życia. Na początku chodziłem na zajęcia tańca
towarzyskiego, ale po roku stwierdziłem, że chciałbym
spróbować czegoś innego. W taki sposób trafiłem do
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kłobuckiej, gdzie tańczę
do dziś. Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Kłobucku, a trenuje nas pani Karolina Skiba.
2.  Który taniec jest Ci najbliższy? W którym
czujesz się najpewniej?
KK: Wyrazistość wszystkich tańców sprawia, że nie
mam chyba jednego ulubionego. Do tej pory najbardziej
przypadł mi chyba do gustu Hajduk. Poza tym lubię
tańce cieszyńskie, góralskie i krakowskie – w nich
czuję się najlepiej.
3. Jak Ci się podobają stroje, w których
występujesz?
KK: Stroje są wyjątkowe. Każdy region posiada inny.
Mnie najbardziej przypadł do gustu piękny, kolorowy
strój krakowski.

WYWIAD Z KACPREM KLECZKOWSKIM
Większość z nas zna Kacpra Kleczkowskiego tylko ze szkoły. Miły, sympatyczny, ciepły i uczynny
chłopiec z klasy 3d po lekcjach zmienia się w dojrzałego tancerza, który swoim samozaparciem i

dyscypliną onieśmieliłby wielu z nas. Zapytaliśmy Kacpra, w jaki sposób trafił do zespołu i jak reagują na
jego pasję rówieśnicy? 

.

.
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Piękne stroje zachwycają wszystkich

"Na scenie czuję się jak ryba w wodzie"

4.  Co najbardziej cenisz w Waszym zespole?
KK: Przede wszystkim to, że możemy na sobie polegać, a poza tym miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach.
Wszyscy znamy się już bardzo dobrze, dlatego dogadujemy się niemal bez słów. Na próby zawsze chodzę z
ogromną radością, spotykam się tam z przyjaciółmi, rozwijam swoją pasję i miło spędzam czas. Czego chcieć
więcej?
5.  Kto należy do Waszego zespołu?
KK: Chyba nie sposób wymienić tutaj wszystkich członków grupy, gdyż jest ich dość dużo, bo ok 20. Nasz
zespół ma też dużą rozpiętość wiekową - należą do niego osoby, które mają 12 -13 lat, ale też takie, które są
przed 30. Jak już mówiłem, świetnie się rozumiemy i chętnie spędzamy ze sobą czas. Mimo dużej różnicy wieku
wszyscy pracujemy równie ciężko i wytrwale, aby osiągnąć nasz wymarzony cel.Na zajęciach panuje rodzinna
atmosfera, starsi opiekują się młodszymi, a młodsi starają się dorównać starszym. 
6. Jakie masz plany na przyszłość?
KK:W przyszłości na pewno nie zamierzam rezygnować z tańca. To moja wielka pasja, dlatego chciałbym nadal
pokazywać innym ludziom nasze polskie tańce narodowe. Planuję też zostać instruktorem.

7.  Co czujesz, wychodząc na
scenę?
KK: Najlepiej czuję się tuż przed
występem. Kiedy ubrani w
kolorowe stroje czekamy na swoją
kolej, poziom adrenaliny sięga
chyba zenitu. Wyjście na scenę,
kiedy już wszystko jest gotowe, a
na sali jest już publiczność, wiążę
się z ogromnymi emocjami. Wtedy
z pewnością czuję się wolnym i
szczęśliwym. Bardzo lubię ten
stan. Niewątpliwie pojawia się też
stres, który wraz z pierwszymi
dźwiękami muzyki, mija
bezpowrotnie.

8.  Jak często macie próby?
KK: Trenujemy 2 razy w tygodniu, a przed występem
ćwiczymy bardzo intensywnie, aż do wyczerpania sił.
Wszystko po to, by nasz występ był perfekcyjny. Jak
już mówiłem wcześniej, spotykamy się w Miejskim
Ośrodku Kultury i tam też odbywają się nasze próby.
9. W jaki sposób trafiłeś na zajęcia? Kto Cię do
tego namówił?
KK: Szczerze mówiąc, był to mój sąsiad, który pracuje
w Miejskim Ośrodku Kultury. Pan Wojtek zachęcał
mnie do udziału w zajęciach. Początkowo nie
wiedziałem, czy to dla mnie, jednak szybko zmieniłem
zdanie i zakochałem się w tańcu.
10. Jak rówieśnicy reagują na Twoją pasję?
KK: Nigdy nie spotkałem się z negatywnym odbiorem.
Moi koledzy i koleżanki wspierają mnie i dopingują.
Kilkoro z absolwentów naszej szkoły należy też do
naszego zespołu.
Dziękujemy za wywiad.   red.Dominika i Laura

..

.
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XI SZKOLNY KONKURS
GEOGRAFICZNY „RUSZ
GŁOWĄ”

ZASADY KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział
uczniowie wszystkich klas
Gimnazjum w Kłobucku.
Konkurs składa się z czterech
etapów:

Etap I – ZA GÓRAMI, ZA
RZEKAMI
Uczniowie otrzymują zestaw 20
pytań i we własnym zakresie
szukają odpowiedzi. Za każdą
prawidłową odpowiedź uczeń
otrzymuje 1pkt. Podpisane kartki
z odpowiedziami należy
dostarczyć do organizatora
konkursu do dnia 15.03.16r.
(wtorek).

.

Oddanie w terminie podpisanej
kartki z odpowiedziami na
poszczególne pytania z etapu I
równoznaczne jest ze
zgłoszeniem swojego udziału w
konkursie. Przystąpienie do
konkursu od etapu II lub później
należy uzgodnić z organizatorem
konkursu. Na wynik końcowy
składa się suma uzyskanych
punktów ze wszystkich czterech
etapów. W przypadku równej
ilości punktów o końcowej
kolejności decyduje liczba
punktów uzyskana w IV etapie
konkursu.

Wyniki swoich obliczeń uczniowie
przesłali do Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Etap II – PYTANIA I ZADANIA
Uczniowie ponownie otrzymują
do samodzielnego rozwiązania
zestaw 20 pytań lub zadań 
i w wyznaczonym terminie
(12.04.16r.) dostarczają
odpowiedzi do organizatora
konkursu.
Etap III – PAŃSTWA I STOLICE 
Uczestnicy konkursu piszą w
szkole (ok. 4.05.16r.) test ze
znajomości położenia państw i
ich stolic.
Etap IV – ZNAMY MAPĘ
Test ze znajomości mapy świata
– uczestnicy konkursu
rozpoznają obiekty geograficzne
zaznaczone na mapie konturowej
lub na podstawie opisu ich
położenia. Etap IV odbędzie się w
szkole w maju. 

Pierwsze miejsce pod względem
liczebności zajęła kaczka
krzyżówka, obserwowana nad
Zakrzewem oraz w naszym parku.
Na kolejnych miejscach uplasowały
się: wróbel domowy, sikora
bogatka, kos, łabędź niemy, bażant
oraz sroka. Mimo nieprzyjemnej
czwartkowej aury nasi gimnazjaliści
w pełni zrealizowali cele zajęć
ornitologicznych w ramach
Zimowego Ptakoliczenia.

W ostatnim czasie 13 członków
LOP z opiekunem uczestniczyło w
ogólnopolskiej akcji Zimowe
Ptakoliczenie (dawniej Zimowe
Liczenie Ptaków w Parkach i
Ogrodach), które jest akcją
wzorowaną na brytyjskim "Big
Garden Birdwatch". Odbywa się,
podobnie jak jego brytyjski
odpowiednik, zawsze w ostatni
weekend stycznia. Nie ma żadnych
ograniczeń dla chcących
uczestniczyć w liczeniu – każdy
może notować, ilu przedstawicieli
którego gatunku odwiedza jego
karmnik, ogród, skwer przed
blokiem czy okoliczny park. Nasi
gimnazjaliści liczyli ptaki nad
zalewem w Zakrzewie oraz
indywidualnie przez cały weekend
w Parku Miejskim i w obrębie
własnych posesji.

Zimowe Ptakoliczenie
CZŁONKOWIE LOP NIE MOGĄ NARZEKAĆ NA NUDĘ. W UBIEGŁYM MIESIĄCU ZAANGAŻOWALI SIĘ W
KOLEJNĄ AKCJĘ, TYM RAZEM O CHARAKTERZE OGÓLNOPOLSKIM. NASZEJ MŁODZIEŻY NIE
PRZESTRASZYŁA NAWET FATALNA POGODA. UCZNIOWIE DZIELNIE LICZYLI POJAWIAJĄCE SIĘ PTAKI.

.

.
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      Ścieżka dydaktyczna w Nadleśnictwie Kłobuck 
           jako forma wypoczynku i edukacji leśnej.

.

.

Trasa ścieżki biegnie przez jeden
z najatrakcyjniejszych terenów
Nadleśnictwa Kłobuck została
opracowana przez kłobuckie
gimnazjum i Nadleśnictwo
Kłobuck już 15 lat temu . Pełni
funkcję dydaktyczną i
rekreacyjną, jest oznakowana w
terenie tablicami informacyjnymi.
Trasa rowerowa ścieżki o
długości 12,7 km, zaczyna się od
stanowiska chronionego
wawrzynka wilczełyko (Daphne
mezereum) biegnie przez
rezerwat „Zamczysko”, rzekę
Czarną Okszę do pomników
przyrody w Zakrzewie.  Druga
trasa jest trasą pieszą, o długości
4 km, która rozpoczyna się  w
rezerwacie „Dębowa Góra” i
prowadzi do Zalewu w
Zakrzewie.

Na trasie ścieżki uczniowie i turyści poznają
rezerwaty  i pomniki przyrody chronione gatunki roślin i
zwierząt oraz różnorodne zbiorowiska leśne i
nadwodne. Opracowany został przewodnik
metodyczny  do ścieżki dydaktycznej, który ma
ułatwić prowadzenie zajęć z biologii dla gimnazjalistów
i lekcji przyrody dla uczniów szkól podstawowych.
Zapraszamy na wiosenną wycieczkę trasą ścieżki,
tym bardziej, że jest ona najstarszą ścieżką w naszym
powiecie , druga- „młodsza”- zlokalizowana jest w
Leśnictwie Wapiennik, gdzie w czerwcu będą
zorganizowane warsztaty metodyczne dla nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych powiatu kłobuckiego. 
Na następnej stronie zaprezentujemy Wam trzy,
najciekawsze według nas przystanki. Zapraszamy na
wirtualną wycieczkę.

.

.
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Przystanek 1 – Stanowisko wawrzynka wilczełyko

Stanowisko wawrzynka wilczełyko jest jednym z
nielicznych na tym terenie. Jest to krzew podlegający
ochronie prawnej, osiągający wysokość 1 m.
Jest krzewem najwcześniej zakwitającym w kraju,
zdarza się, że już nawet  w styczniu. Kwiaty
wawrzynka są liczne, różowe, miododajne i silnie
pachnące. Jest krzewem odpornym na mrozy oraz
silnie trującym.

Przystanek 2 – Rezerwat „Zamczysko”
Rezerwat został utworzony w 1971 r. na powierzchni
1,35 ha Obejmuje on wzgórze z wałami obronnymi i
fosą, które są pozostałością po średniowiecznym
grodzie. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w
którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180 –
200 lat. 
Przystanek 3 – Pozyskiwanie nasion modrzewia
europejskiego Wyłączony drzewostan nasienny
modrzewia europejskiego liczy ponad 100 lat.
Pozyskiwanie nasion tego gatunku odbywa się
poprzez zbiór szyszek z drzew stojących. Zbiór ten
przeprowadzają specjalne ekipy wyposażone w sprzęt
alpinistyczny. 

.

Przystanek 4 – Czarna Oksza
Stanowisko to usytuowane jest w pobliżu źródeł rzeki
Czarnej  Okszy. Występuje tu: olsza szara, klon i wiąz.
W podszycie rośnie jarzębina, czeremcha i leszczyna.
W runie występują:  czyściec leśny, bluszczyk
kurdybanek, przetacznik ożankowy oraz fiołek leśny.
Przystanek 5 – Pomnik przyrody Dąb szypułkowy
Jedną z form ochrony przyrody są pomniki przyrody,
przykładem którego jest dąb szypułkowy liczący 200
lat. 

.

.

.

Przystanek 8 – Pomnik przyrody
Cechą charakterystyczna tego zbiorowiska leśnego
jest drzewostan z dominującym bukiem zwyczajnym.
Rośliny runa, w związku z silnym zacienieniem dna
lasu rozwijają się przed pojawieniem liści. 

Przystanek 9 – Zalew w Zakrzewie
Zalew w Zakrzewie jest sztucznym zbiornikiem
wodnym utworzonym na rzece Białej Okszy. Nad
brzegiem zalewu rośnie trzcina pospolita i pałka
szerokolistna. Występuje tu grzybień biały i grążel
żółty. Przedstawicielami ptactwa zalewu są łabędzie i
kaczki krzyżówki.

.

.

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 24 03/2016 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimbus

                                ZIMOWE SZALEŃSTWO
Wszyscy z utęsknieniem ich wyczekiwaliśmy, odliczaliśmy dni, godziny i
minuty, aż w końcu nadeszły i...szybko się skończyły:(.  Dziś możemy
jedynie wspominać nasze zimowe wyczyny. Jak spędziliśmy ferie? Dla
jednych był to czas wyjazdu w góry, na narty, dla innych błogi odpoczynek
z książką, w zaciszu domowym. Niektórzy z Was wybrali też inne formy
spędzenia wolnego czasu. Jakie? Sami przeczytajcie. Być może w
przyszłym roku skorzystacie z pomysłów Waszych rówieśników. 

O swoich feriach zimowych
opowiedziała nam też Karolina
Kostan, uczennica klasy 2a.
Przerwa zimowa to dla mnie czas
odpoczynku od nauki. Mimo że
ferie spędziłam w domu, to nie
mogłam narzekać na nudę.
Codziennie z moją koleżanką Kasią
Jagusiak organizowałyśmy sobie
czas. Często chodziłyśmy na
spacery do parku i  robiłyśmy
zdjęcia, a w wolnej chwili
odwiedzałyśmy też lodowisko,
gdzie mogłyśmy spotkać się z
naszymi znajomymi ze szkoły. W
drugim tygodniu ferii byłam na
wyjątkowej wystawie, która miała
miejsce w Galerii Jurajskiej w
Częstochowie. Tym razem
poświęcono ją  kotom rasowym.
Mimo że zwierzęta zamknięte były
w klatkach i nie można ich było
dotknąć, nie dało się przejść obok
nich obojętnie. Poniżej
zamieszczamy kilka zdjęć z
wystawy.

Zapytaliśmy Dominikę Tokarz,
naszą szkolną redaktorkę, jak
minęła jej przerwa zimowa?
Dominika Tokarz: W tym roku
ferie zimowe spędziłam w domu.
Wykorzystałam ten czas na
rozwijanie mojej pasji fotograficznej.
Robiłam zdjęcia zimowej przyrody i
otaczającego mnie krajobrazu.
Bywałam też na lodowisku.

Dominika uwielbia fotografować

Króliczek w wykonaniu Dominiki

W tym roku skorzystałam też z
oferty MOK. Uczęszczałam na
zajęcia plastyczne organizowane w
ramach akcji "Ferie w mieście".
Codziennie proponowano tam inne
formy spędzania wolnego czasu.
Swoje wolne chwile wykorzystałam
także na prace artystyczne -
wykonanie dekoracji na
nadchodzące święta. 

.

.fot. Dominika Tokarz

fot.Dominika Tokarz

fot. Karolina Kostan

fot. Karolina Kostan
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Zuzia i Klaudia

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
W dniu 7.03.2015 r. odbył się powiatowy turniej tenisa
stołowego. Krzepickie gimnazjum gościło najlepszych
tenisistów powiatu kłobuckiego. Nasz zespół chłopców
w składzie: Sołtysiak Jan, Drzyzga Mateusz,
Młyńczyk Kacper zajął 1 miejsce i w nagrodę będzie
reprezentował powiat kłobucki na zawodach
rejonowych. Zespół dziewcząt w składzie Zuzanna
Kowalczyk, Izabella Błaszczyk oraz Oliwia Młyńczyk
również był bezkonkurencyjny i uplasował się na
zaszczytnym 1 miejscu. Zuzanna Kowalczyk i
Sołtysiak Jan wygrali również klasyfikację
indywidualną. Serdecznie gratulujemy!
                         HALOWA PIŁKA NOŻNA
Miło nam poinformować, iż reprezentacja dziewcząt
naszego gimnazjum zajęła I miejsce w zawodach
międzygminnych w Halową Piłkę Nożną oraz 
II miejsce w zawodach powiatowych organizowanych
przez Szkolny Powiatowy Związek Sportowy w
Kłobucku. Skład drużyny: W.Krok, W.Kaniewska,
N.Królica, O. Smolak, K.Korczak, I.Błaszczyk,
N.Masłowska, M.Lesik, J.Ryś.
Serdeczne gratulacje!

Zuzia Kowalczyk i Janek Sołtysiak okazali się
niepokonani. Na początku marca uczestniczyli w
indywidualnych zawodach w tenisa stołowego,
gdzie oboje zdobyli I miejsce. Jesteśmy dumni z
takich osiągnięć! Gratulujemy!

DZIEŃ KOBIET
8 marca br. wszyscy panowie w naszej szkole
udowodnili, że potrafią docenić piękno i wyjątkowość
kobiet oraz okazać im wdzięczność i sympatię. W tym
dniu każda dama została obdarowana ciepłym
słowem, pachnącym kwiatem lub słodkim
upominkiem. Sposobów na uhonorowanie pań i
podkreślenie ich niezwykłości było bardzo dużo -
chłopcy prześcigali się w pomysłach. Jedni
zdecydowali się na klasyczne róże, drudzy wybrali
oryginalne ozdoby, a jeszcze inni zaprosili swoje
koleżanki na poczęstunek połączony z tańcami :). Jak
zwykle na wysokości zadania stanął też Samorząd
Uczniowski, którego męska część przyozdobiła
wszystkie panie pracujące w naszej szkole pięknymi i
niepowtarzalnymi broszkami. Dzięki miłej atmosferze,
o jaką zatroszczyli się w tym dniu mężczyźni, każda z
pań mogła poczuć się szczególnie i wyjątkowo.

kwiatuszki dla pięknych pań :)

PRZEGLĄD SPORTOWY
DUŻA I NOWOCZESNA HALA SPORTOWA ZOBOWIĄZUJE NAS DO OSIĄGANIA SUKCESÓW

SPORTOWYCH. A TYCH NIE BRAKUJE. UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ CZOŁOWE MIEJSCA, KSZTAŁTUJĄC
TYM SAMYM OPINIĘ NIEPOKONANYCH.

.

.
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GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KŁOBUCKU TO NIE TYLKO
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA, ALE RÓWNIEŻ MNÓSTWO
CIEKAWYCH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH.

Nowoczesne sale lekcyjne

 Co roku odnosimy wiele sukcesów na różnych płaszczyznach
poprzez:

Uzyskiwanie przez uczniów tytułów laureata, finalisty wojewódzkich
Konkursów przedmiotowych oraz tytułów laureatów
Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych,
Wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne (muzyczne, plastyczne,
teatralne) o randze wojewódzkiej, regionalnej i powiatowej,
Coroczną organizację Powiatowych Konkursów z historii, języka
polskiego i biologii,
Opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych z
wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań dydaktycznych,

Uzyskiwanie znaczących certyfikatów: „Szkoła z klasą”, „Szkoła na
Parnasie”, „Bezpieczna szkoła”,
Stałą współpracę z samorządem lokalnym, szkołami oraz uczelniami
wyższymi (współpraca naukowo-dydaktyczna z Wydziałem
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym na Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie oraz Wydziałem Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)oraz instytucjami
takimi jak: Nadleśnictwo Kłobuck, MOK w Kłobucku, WOM
Częstochowa, Filharmonia Częstochowa, Teatry: im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie, Krakowska Agencja Teatralna, Teatr
Cracovia, a także Cinema City Częstochowa, Miejska Biblioteka
Publiczna, PPPP Kłobuck, Powiatowa Komenda Policji, GOPS
Kłobuck,
Prowadzenie pogadanek i prelekcji z zaproszonymi gośćmi,

Logo szkoły Sztandar szkoły Występy uczniów

Współpraca z instytucjami

.

. fot. A.Lis .
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Organizowanie wycieczek zagranicznych
(Londyn, Berlin, Włochy, Budapeszt, Praga)

           i krajowych oraz plenerów artystycznych,
Realizację projektów unijnych i edukacyjnych
(Eco-Silesia, AIESEC),
Rozbudowywanie bazy sportowej – hala sportowa
i nowoczesny sprzęt sportowy,
Unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły: 4
tablice interaktywne, 2 sale komputerowe, bogato
wyposażona sala językowa
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i kół
zainteresowań,
Organizacja akcji charytatywnych dla uczniów
niepełnosprawnych i z trudną sytuacją materialną,
Prowadzenie atrakcyjnej gazetki szkolnej
„Gimbus” zamieszczanej na platformie Junior
Media; aktualnej strony internetowej, na którą
zapraszamy: www.gimklobuck.pl

Imprezy integracyjne Ciekawe wycieczki

Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych NIetypowe zajęcia

Bogato wyposażona sala komputerowa

. fot. A.Lis

. .

.


	Niech żyje Bal, bo to życie to bal jest nad bale ...
	KOMERS KLAS III W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KŁOBUCKU

	WYWIAD Z PANIĄ ANETĄ KUKUŁĄ
	3.  Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień pracy w naszej placówce? Jak on wyglądał?
	p. A. Kukuła:  Oczywiście, że pamiętam. Tego nie da się zapomnieć. Byłam młodym zagubionym nauczycielem, dopiero co skończyłam  filologię polską. Musiałam też się uczyć, przystosowywać do nowej sytuacji, bo studia nie przygotowują przecież do wszystkiego. W praktyce jest zupełnie inaczej. Pewnie popełniłam wiele błędów, ale przy okazji dużo się nauczyłam i wyciągnęłam wiele wniosków. Miałam jednak to szczęście, że wokół byli sami życzliwi ludzie, którzy pomogli mi w tych trudnych momentach. Trafiłam na miłych współpracowników, uczniów i ich rodziców. Pamiętam, że miałam wtedy mnóstwo pracy i nowych obowiązków, ale cieszyłam się, że tu pracuję, bo przecież od zawsze chciałam być pedagogiem.
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