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Warto mieć swoją pasję

Julia i Dominika

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje
pasje i zainteresowania. Osiągają sukcesy

w różnych konkursach i zawodach. Ich
upór w dążeniu do celu i wola walki jest
doceniana nie tylko w szkole, ale także 

w mieście, powiecie, województwie, 
a nawet w całej Polsce.

W tym numerze gazetki prezentujemy
osiągnięcia naukowe, artystyczne 

i sportowe naszych koleżanek i kolegów.
Ogromnym sukcesem na polu naukowym
mogą pochwalić się uczennice klasy II a:

Julia Rosińska i Dominika Gargula, które
2.04.2016r. zajęły pierwsze miejsce

w V Ogólnopolskim Turnieju Maszyn
Wodnych i Wiatrowych w kategorii szkół
gimnazjalnych. Opiekunami konkursu byli
p. Aneta Kałużna i p. Maciej Stępień. 

Agata Bryk

Angelika

Cieszymy się także z sukcesu naszej
koleżanki z klasy IIIa, która po raz kolejny
udowodniła swój wielki talent podczas
„Wiosennego mityngu lekkoatletycznego w
rzutach”, który odbył się 2 kwietnia 
w Kielcach. 
Angelika Woźniak wystartowała w
konkurs ie rzutu młotem 3kg. Po raz
kolejny pobiła swój rekord życiowy 
o 3.04m osiągając wynik na światowym
poz iom ie 62.40m. Aż o 240 cm
przekroczyła minimum na tegoroczne
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych,
które odbędą się w Tbilisi. Będziemy
trzymać kciuki, aby powtórzyła swój wynik
co najmniej 60m, bo to pozwoli jej się
oficjalnie zakwalifikować na tę imprezę.
Trenerem Angeliki jest p. Mieczysław
Szymajda (UKS Domaniewice).

A. K.

A.W.
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Konkursy 
i zawody sportowe

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w
Piłkę Siatkową zajęła drużyna w składzie:

Alicja Nita, Aleksandra Kuczkowska, Natalia
Zaręba, Adrianna Rożniata, Zuzanna
Janicka (która otrzymała nagrodę dla

najlepszego zawodnika),  Angelika Woźniak,
Oliwia Gajek, Maria Roza, Karolina

Wojcieszek, Marika Marciniak, Marta
Abramowicz, Aleksandra Kucińska i

Dominika Garbula. Ich trenerem jest p.
Sylwester Jasiński.

W turnieju siatkówki drużyna chłopców 
z naszego gimnazjum pod opieką p. Marcina

Moszczyńskiego zajęła szóste miejsce. 

11 marca w Zgierzu odbył się turniej
piłkarski. podczas którego drużyna chłopców

zajęła III miejsce. W ich skład wchodzili:
Dawid Madra, Dawid Szymczak, Bartłomiej

Grzyb, Piotr Sobocińki, Kacper Osiński,
Marcel Miesiak, Patryk Podelcki - najlepszy
zawodnik turnieju oraz Michał Szcześniak -

drugi strzelec turnieju. 

Gratulujemy!

Natalia Grochowalska i Zuzanna
Sierańska z klasy IIb zostały finalistkami

Wojewódzkiego Konkursu Języka
Rosyjskiego. Ich opiekunem była p. Alina
Filipczak. Dzięki znakomitemu wynikowi

obydwie uczennice 
 otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych.

16 marca odbył się konkurs wiedzy
pożarniczej na poziomie miejsko-gminnym.

Szkołę reprezentowały: Weronika Wilk
z klasy IIIa, która zajęła drugie miejsce,

a także Aleksandra Wawrzyn z Ia,
laureatka pierwszego miejsca. Ich

opiekunem był
p. Tomasz Rożniata. Obydwie uczennice
zakwalifikowały się do etapu powiatowego,

życzymy powodzenia!

21 marca w Bratoszewicach został
zorganizowany konkurs "Wiem co jem"

dotyczący zdrowego trybu życia. III miejsce
zajęła w nim Marika Marciniak

z klasy IIa pod opieką p. Jolanty Bursiak.

Drużyna siatkarek M. D.
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Sandra i Kuba

Malwina

5 marca odbyła się 11 edycja Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenek Anny Jantar „Za każdy

uśmiech Twój”. Wśród 76 uczestników znalazła się
uczennica naszej szkoły Malwina Wojciechowska. W

kategorii 11-15 lat zajęła pierwsze miejsce.
Jest to już kolejny sukces, który ma na swoim koncie.

Jej talent artystyczny jest doceniany nie tylko przez
publiczność, ale także przez uznanych muzyków,

kompozytorów i wokalistów podczas różnych
konkursów, w których bierze udział.

15 marca gościliśmy w naszej szkole uczniów klas
szóstych wraz z ich rodzicami. Celem wizyty było
zapoznanie ich z ofertą naszej szkoły, poznanie
nauczycieli, obejrzenie klas z nowymi meblami i

tablicami interaktywnymi. 
Gości mogli również obejrzeć sztukę teatralną
i pokazy sportowe. Uczniowie odegrali scenki 
z "Krzyżaków'', takie jak pasowanie na rycerza 

i ślubowanie Danusi. W świetlicy przygotowany był dla
wszystkich poczęstunek, składający się ze zdrowych

przekąsek.

Możemy się pochwalić, że uczniowie naszej szkoły
zdobyli tytuł Miss i Mistera Głowna. Wydarzenie

miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury i zostało
zorganizowane przez Młodzieżową Radę Miejską.
Głosem publiczności wygrali Sandra Ledzion oraz

Kuba Kaczmarek.

M. D.
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Przypominamy, że w naszej szkole odbywa
się zbiórka odpadów elektronicznych o
nazwie "Stań po zielonej stronie mocy''.
Założeniem akcji jest prowadzenie działań
edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu,
poprawy świadomości ekologicznej. Nasza
szkoła bierze udział w tej zbiórce po raz 4.
Opiekunkami akcji w naszej szkole są p.
Ewa Fabijańska oraz p. Jolanta Bursiak. W
trakcie akcji zbierane są takie odpady jak:
płyty CD i DVD, telefony komórkowe,
ładowarki, wszelkie nośniki danych, mp3,
baterie, przewody. Za każdą rzecz otrzymuje
s i ę punkty. Na przykład za 1 baterię - 1
punkt, natomiast za dysk twardy
otrzymujemy 5 punktów. Jeżeli dana szkoła
uzbiera sumę 7500 punktów, może ona
wtedy wymienić je na nagrodę. Akcja kończy
się 17 czerwca.

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty

męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś
lepiej na dwór i umyła samochód...

Rozmawia dwóch kumpli: 
- Popatrz Staszek, wiosna przyszła, ptaki

świergolą, dzień w końcu dłuższy, wszystko
kwitnie i spod ziemi wychodzi! - mówi jeden.

- Przestań! Miesiąc temu teściową
pochowałem...

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują
ospale siano nałożone tu przez gajowego. W

pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe

jedzenie!

W dniu 04.03.2016r. (wtorek) w naszej szkole odbył się
Dzień Języków Obcych. Celem tego dnia było
zaprezentowanie naszego gimnazjum uczniom klas
szóstych. Zaproszeni goście zwiedzali szkołę i sale,
które tego dnia zamieniły się w cztery piękne państwa -
Niemcy, Wielką Brytanię, Francję i Rosję. W każdym z
tych państw czekała ciekawa niespodzianka
przygotowana przez uczniów naszej szkoły z
niewielką pomocą nauczycieli oraz słodki
poczęstunek. W ,,Rosji" szóstoklasiści obejrzeli
wystawiony po rosyjsku wiersz ,,Rzepka", we Francji
zatańczyli kankana, w Niemczech zostali zaproszeni
na przedstawienie pt. ,,Rotkappchen" czyli ,,Czerwony
Kapturek" po niemiecku. W przedstawieniu brały udział
uczennice klas drugich, jednak chyba najbardziej 
szóstoklasistom  podobała się postać wilka, którego
grała p. Edyta Styśko. Po zakończonym
przedstawienia aktorzy zaprosili gości do wspólnego
tańca do piosenki pt. ,,To już jest koniec". Na koniec
wizyty w Niemczech wszyscy otrzymali słodką
przekąskę i mogli zrobić sobie zdjęcie w czapce wilka
lub z czerwonym kapturkiem.
Dzięki temu dniu uczniowie szkół podstawowych mogli
się przekonać, że nasi uczniowie potrafią połączyć
zabawę z nauką.
                                                    Klaudia Tomanik
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