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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to
święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono
ustanowione przez UNESCO 17 listopada
1999 roku.

Obchody tego dnia zapisały się w tradycji naszej szkoły. Z
tej okazji organizowane są szkolne konkursy: ortograficzny i
recytatorski . W tym roku święto wypadło w czasie ferii
zimowych, więc konkursy musiały odbyć się w marcu.

Naszym szkolnym MISTRZEM ORTOGRAFII, który
bezbłędnie napisał wszystkie trudne wyrazy zastała
uczennica klasy II d – Zuzanna Kornacka, drugie miejsce
zajęła Olga Stemplewska z kl. IIc, a trzecie miejsce zajęli ex
aequo Karolina Zgryźniak  (II d) i Bartosz Kołacz (IIId).
Wyróżnienia otrzymały: Julia Suliga (III d) i Aleksandra Pałka
(III b). 

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z fragmentem
lektury LATARNIK Henryka Sienkiewicza.

Szkolny Konkurs Recytatorski odbył się 15 marca 2016 r.
Osiemnastu zawodników deklamowało wiersze Zbigniewa
Herberta.
Najlepiej zaprezentowała się Julia Gruca z klasy I e, która
recytowała wiersz „Kamyk”. Drugie miejsce zajął Dominik
Janus (IIIc) – „Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego
miasta”, a trzecie Kacper Kruz (IIIc) za prezentację wiersza
„Opuszczony”. Zawodnicy świetnie przygotowali się do
konkursu. Wyróżnienie za ciekawą interpretację tekstu
otrzymały: Wiktoria Szczepanek (Ie)– „Małe serce”  i Julia
Dziechciarz (IIIa)– „Zasypiamy na słowach”. Wyróżnienie za
dykcję i dobór repertuaru otrzymał Karol Sowa z klasy II d,
który recytował utwór „Wilki”. Laureaci będą reprezentować
szkołę na Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im.
Zbigniewa Herberta w Żorach.
Uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów. 

Patrycja Machura

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego

Konkurs Ortograficzny

A.S.

A.S.
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół,
oraz wesołego "Alleluja"
Życzy redakcja GaGim

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

Wkrótce Wielkanoc. Jest to święto katolickie o
długiej tradycji i historii. Obchodzimy je na
pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Święto to poprzedza Wielki Tydzień, ale dla nas
najważniejsze są ostatnie trzy dni, a dokładniej
Triduum Paschalne. Zaczyna się ono w Wielki
Czwartek (w ten dzień odbyła Ostatnia
Wieczerza). Kolejnego dnia, czyli w Wielki Piątek
przypominamy sobie o męczeństwie Syna
Bożego na krzyżu. Ostatniego dnia Triduum, w
Wielką Sobotę, czekamy na zmartwychwstanie i
powrót Zbawiciela. W tym dniu nie odbywają się
msze, ma miejsce święcenie pokarmów. Każdy
wystrojony z pięknie przygotowanym
koszyczkiem podąża do niego ze święconką. W
końcu nadchodzi Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego, czyli inaczej Wielkanoc. Rozpoczyna
się Wigilią Paschalną, podczas której zapala się
Paschał, co symbolizuje zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa.
Po niedzielnej, porannej rezurekcji (mszy) cała
rodziną zasiadamy do wspólnego śniadania,
złożonego z poświęconych pokarmów. Są to nie
tylko jajka, wędliny, kiełbasy, barszczyki ale i
babki wielkanocne oraz mazurki. Świąteczne
stoły są przystrojone baziami symbolizującymi
rozpoczynającą się wiosnę. W niektórych
regionach Polski dzieci otrzymują prezenty od
Wielkanocnego Zajączka popularne jest również
chowania przez rodziców małych upominków,
słodyczy i koszyczków tak, żeby dzieci mogły
szukać prezentów od Wielkanocnego Zajączka.
Drugi dzień świąt jest szczególnie lubiany przez
najmłodszych, którzy, nie bacząc na aurę,
polewają się obficie wodą.

Nicola Makieła
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W H O    I S    W H O

Mgr Marek Warzyński nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu prowadzi od 2004 r. zajęcia badmintona.
Od 2006r. do 2015r. jego podopieczni reprezentowali nasze miasto na zawodach powiatowych, regionalnych i wojewódzkich, odnosząc bardzo duże

sukcesy i zajmując czołowe miejsca.

Czy badminton jest łatwą dyscypliną?
M.W.- Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ
badminton tylko pozornie jest łatwą grą. Jest to olimpijska dyscyplina sportu,
trudna technicznie. Wymaga ona od zawodnika opanowania nie tylko wielu
różnorodnych technik odbić lotki, ale także skomplikowanych motorycznie
sposobów poruszania się po boisku.
Ile czasu trzeba , by wyszkolić dobrego zawodnika?
M.W.- Aby wyszkolić dobrego zawodnika amatora według mnie potrzeba
około 2 lat, trenując dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Natomiast jeżeli
mówimy o dobrym zawodniku zawodowcu, okres wyszkolenia znacznie się
wydłuża. Szansę zostania mistrzem mają tylko ci, którzy rozpoczynają
treningi w wieku 7 lat i trenują po kilka godzin dziennie, aż do zakończenia
kariery, czyli do około 30 roku życia.
Czy jako dziecko grał pan w badmintona?
M.W.- Kiedy ja byłem dzieckiem, telewizory miały czarno-białe ekrany i był
tylko jeden program. Nie było telefonów komórkowych, komputerów. Dzieci
bawiły się na podwórkach. Grało się w palanta, gdzie kij do odbijanie piłeczki
był kawałkiem gałęzi albo deski. A zamiast piłeczki były kamienie. I nie
mówiło się badminton tylko kometka. Kometka polegała na odbijaniu w
parach, jak najdłużej, bez tak zwanej skuchy. Najczęściej były to dwa trzy
trafienia i już była skucha. Ja próbowałem w taką kometkę odbijać. Była to
fajna zabawa, bo rakietki były drewniane, ciężkie, a żyłki (naciąg) luźne i
główka lotki klinowała się w nich.
Dlaczego zajął się pan właśnie tą dyscypliną w naszej szkole?
M.W.- Ponieważ wymiary naszej sali gimnastycznej (szczególnie
wysokość) stwarzają dobre warunki do uprawiania tej dyscypliny przez cały
rok szkolny.
Czy do gry w badmintona trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje?
M.W.- Do gry amatorskiej- rekreacyjnej nie trzeba mieć specjalnych
predyspozycji, wystarczą chęci.

Czy wśród Pana podopiecznych były osoby, które miały wyjątkowy
talent do uprawiania tej dyscypliny?
M.W.- Tak. Wszyscy zawodnicy, których trenowałem posiadali duże
zdolności, a ci co zwyciężali w zawodach miejskich , powiatowych i
regionalnych posiadali wyjątkowy talent. W mej pamięci na zawsze
pozostaną:
·  Adrian  Tylkowski  i  Rafał  Grabowski,  którzy jako  pierwsi dostali się  na
zawody wojewódzkie,
·  Dawid Szcześniak, Łukasz Stypa, Kacper Stańczyk, Weronika Stańczyk,
którzy przychodzili na treningi trzy razy w tygodniu na 15:00 i o 20:00 panie
sprzątaczki wyganiały nas z sali, bo chciały tam posprzątać,
·  Marta Jaworska, która po ukończeniu gimnazjum kontynuowała naukę w
Częstochowie, gdzie była zawodniczką BKS Decathlon Kolejarz. A obecnie
trenuje w Krakowie w Klubie Uczelnianym AZS Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Jak Pan sądzi czy w tej dyscyplinie ważniejszy jest talent czy
pracowitość?
M.W.- Trudno mi określić procentowo, ale na podstawie mojej wieloletniej
obserwacji w większym stopniu liczy się pracowitość.
Jakie korzyści dla organizmu daje uprawianie tej dyscypliny?
M.W.- Ruch to zdrowie, a więc ruszaj się, bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
W jaki sposób zachęcałby Pan do gry w badmintona naszych uczniów?
M.W.- Drogi uczniu, nie będę Cię szczególnie zachęcał do uprawiania
badmintona. Bo każdy powinien sam decydować jak spędzać wolny czas.
Ja zapraszam cię na treningi. Przyjdź, spróbuj może to jest ta dyscyplina,
którą chciałbyś uprawiać, a jeszcze o tym nie wiesz. Do zobaczenia na
treningu.
Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę i życzę dalszych sukcesów,
wspaniałych zawodników i samych zwycięstw.

Natalia Kuban

M. Warzyński z podopiecznymi

Trofeum

A.S.

A.S.
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Pierwszy Kwietnia
Zaufani informatorzy donoszą, że w naszej szkole
zamieszkują istoty nie z tego świata!
W sali od fizyki grasuje DEMENTOR,  który
wysysa z nic niepodejrzewających uczniów
wiedzę i energię do nauki. W toaletach mieszkają
złośliwe DEMONY KAPPA, które wciągają
uczniów prosto do muszli klozetowych. To
prawdziwy koszmar! Szatnię opanowały
CHOCHLIKI KORNWALIJSKIE, które wyrzucają
uczniom rzeczy z szafek, niszczą je i tworzą
istny chaos. Czym jest spowodowana ta
epidemia? Te dwa słowa wyjaśnią wszystko:
Prima Aprilis!

Julia DziechciarzDementor w pracowni fizyki Chochlik w szafce

Demon w toalecie

Urodziny Biblioteki
W październiku z okazji bibliotecznych urodzin każda klasa zobowiązała się
zakupić książkowy prezent. Niedawno do naszej biblioteki dotarły ostatnie
podarowane książki, które po zaksięgowaniu przez panie bibliotekarki,
rozeszły się niczym ciepłe bułeczki. Wśród nich jest wiele wyczekiwanych
przez nas serii książkowych takich jak: Wiedźmin, Rywalki czy kolejne tomy
serii Lux. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z licznymi
bibliotecznymi nowościami oraz innymi pozycjami w stale powiększającym
się księgozbiorze.

Julia Dziechciarz

Prezenty urodzinowe

Dedykacje

W. Maruszak W. Maruszak

W. Maruszak

P. Machura

P. Machura
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