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DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W 2009r. nasze gimnazjum przystąpiło do projektu „Dęby Pamięci”. Polegał on na posadzeniu w parkach, na skwerach
i cmentarzach 21473 dębów na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy zamordowanych
Polaków w Katyniu, Charkowie Miednoje i innych miejscach kaźni na wschodzie.
20 maja 2009r. odbyła się w naszej szkole wzruszająca uroczystość, na której gościły rodziny ofiar zbrodni katyńskiej,
władze miasta, kombatanci oraz przedstawiciele wielu organizacji i stowarzyszeń. Na placu szkolnym posadziliśmy
dwa dęby, pod które wysypana została ziemia przywieziona z Katynia przez córkę pułkownika Rudolfa Geyera. Kolejne
dwa dęby poświęcone pułkownikowi Rudolfowi Geyerowi i majorowi Władysławowi Drabarkowi posadzono na Placu
Stosika w Zawierciu.

Dęby Pamięci K. Czech
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Dęby Pamięci rosnące na placu szkolnym poświęcone są zawierciańskim nauczycielom: porucznikowi
Janowi Gubale i porucznikowi Eustachemu Serkesowi. Rada Rodziców ufundowała pamiątkowe,
imienne KAMIENIE, które umieszczono przy DĘBACH.
13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej społeczność naszej szkoły zapaliła znicze przy
Dębach Pamięci i minutą ciszy uczciła pamięć zamordowanych przez Rosjan Polaków.

Kamień przy Dębie Pamięci Kamień przy Dębie Pamięci

Uroczystości miejskie odbyły się na Placu Stosika. Nasi koledzy i koleżanki ze szkoły pod opieką
nauczycieli przygotowali program artystyczny. Oddaliśmy hołd pomordowanym w Katyniu, Charkowie,
Miednoje, … , składając kwiaty i zapalając znicze.

Konrad Czech

EGZAMIN GIMNAZJALY
18, 19 i 20 kwietnia trzecioklasiści piszą egzamin gimnazjalny. To ogromny stres. Niektórzy
przygotowali się do tego sprawdzianu bardzo solidnie, codziennie powtarzają jakąś partię materiału z
różnych przedmiotów. Najczęściej są to uczniowie, którzy wybrali już szkołę ponadgimnazjalną i profil.
Drugą grupę stanowią ci, którzy mówią, że nie zależy im na wyniku egzaminu. Ale nie dajcie się zwieść
– to pozory. Ci gimnazjaliści najczęściej jeszcze nie wiedzą, jaką wybrać szkołę. Są jeszcze tacy,
którym nie zależy ani na stopniach, ani na dobrze zdanym egzaminie. Na szczęście tych jest najmniej.
Nauczyciele nie odpuszczają, robią powtórki, sprawdziany – wszystko, by zmobilizować nas jeszcze
do pracy. Dlatego szczerze wierzę, że egzamin gimnazjalny zdamy bardzo dobrze.

Patrycja Machura
Przed egzaminem...
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TRZYMAMY FORMĘ

Wszyscy   wiedzą,  co jest  smaczne  i  zdrowe, więc  jemy warzywa i owoce.

Nasze   gimnazjum  od lat bierze udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu
Trzymaj Formę   W ramach projektu wykonujemy prezentacje multimedialne,
ulotki i broszurki. Rozwijamy swoje umiejętności kulinarne, wykonując zdrowe
sałatki, surówki i kanapki.

Uczymy się o zdrowiu nie tylko na zajęciach profilaktycznych czy kulinarnych,
ale również sportowych i tanecznych.

Natalia Kuban

Zajęcia kulinarne Nasze kanapki

Bufet owocowo-warzywny Bufet

Warsztaty Profilaktyka ruchowa

Wszyscy lubimy się bawić, a tegoroczny komers
trzecioklasistów będzie miłym zakończeniem
nauki w gimnazjum. Cieszymy się ,że Rada
Rodziców podjęła się organizacji tej imprezy.
Mam nadzieję, że uczestniczyć w niej będzie
zdecydowana większość uczennic i uczniów klas
trzecich.
Do tej pory uczęszczaliśmy na dyskoteki szkolne,
na których świetnie się bawiliśmy. Teraz
będziemy mieli okazję uczestniczyć w
prawdziwym balu. Moje koleżanki i moi koledzy z
klasy wybierają się prawie wszyscy. Niektórzy
mają zamiar zaprosić osobę towarzyszącą,
pozostali będą bawić się wspólnie. Jeszcze nie
zapadła decyzja, gdzie odbędzie się zabawa
(propozycji jest kilka). Określono tylko datę - to 
połowa czerwca. Mamy więc jeszcze trochę
czasu na przygotowanie kreacji balowych.
Zapraszam wszystkich niezdecydowanych, aby
przyłączyli się do nas.

Nicola Makeła

Dyskoteka karnawałowa

Warsztaty taneczne

A.S. A.S.

A.S. A.S.

A.S. A.S.

A.S.

A.S.
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Z
NAUCZYCIELSKIEGO
NOTATNIKA
Każdemu z nas zdarzyło się powiedzieć coś
śmiesznego, coś, co inni będą wspominać przez
długi czas. Nauczycielom w naszej szkole
również zdarzają się zabawne słowne wpadki.
Zgromadziłam kilka śmiesznych przykładów
takich „żartów” i postanowiłam je przytoczyć.
Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony.
Zapraszam was do wysyłania na maila biblioteki
(library1gim@gmail.com) innych, usłyszanych
przez was dowcipnych tekstów, najlepsze
zostaną opublikowane w kolejnym numerze
GaGim. W temacie wpiszcie: „Żarciki nauczycieli”

Fizyka:
-Czemu się patrzysz, jakbym Ci kogoś chochelką
zabiła?
Matematyka:
-Jeżeli przez was osiwieję, to będziecie mi się
składać na farbę do włosów.
-Humanistki z rzędu pod ścianą cisza!
Geografia:
-Musisz iść do łazienki? Przecież wczoraj byłeś!
Religia:
-Normalnie wyrwało mnie z buta, dobrze że drzwi
były zamknięte.
-Widzę aureolę mądrości.
Chemia:
-Wyobraźcie sobie, że jestem gorąca…
Angielski:
-Thank you very bardzo.
(Mam nadzieję, że się was rozśmieszyłam)

Julia Dziechciarz

Zaproszenie

OgłoszenieRys.

K. Czech

K. CzechWeronika Maruszak
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