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W gazetce wykorzystano zdjęcia
z Archiwum Szkoły

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
Z SERII FILMÓW GWIEZDNE WOJNY

1.  Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie i
pracownicy G 1 w Zawierciu, którzy w
wyznaczonym terminie zgłosili swój udział w
konkursie.
2.  Konkurs polega na udzielaniu ustnych
odpowiedzi na pytania.
3.  Zawodnicy losują kolejność udzielania
odpowiedzi. Każda prawidłowa odpowiedź
nagradzana jest punktami (10 punktów).
4.  Trzy błędne odpowiedzi eliminują zawodnika z
konkursu.
5.  Zawodnicy zobowiązani są przybyć na
konkurs w przebraniu za jedną z postaci filmu
(dodatkowe punkty za strój  - do 100 punktów).
6.  Zwycięży ten zawodnik, który zdobędzie
największą ilość punktów.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 
WE WRZEŚNIU 2016r.

 Udanych wakacji pełnych słońca, 

radości i zdrowia

życzy zespół redakcyjny

 GaGim

          U  W  A  G  A       K  O  N  K  U  R  S
Dla wszystkich fanów GWIEZDNYCH WOJEN.

Już we wrześniu roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się długo wyczekiwany konkurs.

Zapraszamy

SPIS TREŚCI:

1. Dzień Dziecka

2. Ogłoszenia

3. Dzień Dziecka

4. Noc w bibliotece

5. Dzień Otwarty w G1
    Nauczyciel też był uczniem

6. Wydarzyło się

Weronika Maruszak

mailto:library1gim@gmail.com
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  D  Z  I  E  Ń     D  Z  I  E  C  K  A

W     N  A  S  Z  E  J     S  Z  K  O  L  E   

Pierwszy czerwca w naszej szkole jest zawsze
dniem pełnym niespodzianek i różnych atrakcji
przygotowanych dla nas przez nauczycieli G1.
Również w tym roku nasi nauczyciele postarali
się, by był to dzień wyjątkowy. Podczas
zorganizowanego przed szkołą pikniku mogliśmy
uczestniczyć w wielu konkursach (Mój
wymarzony świat, Quiz o G1, Najciekawszy
kocyk). Zadania nie były trudne, ale musieliśmy
dużo liczyć i myśleć, a na naszych piknikowych
kocykach pojawiło się wiele gier planszowych i
pluszaków.
Imprezę rozpoczęła grupa taneczna, prezentując
taniec piratów. Po występie uczestniczyliśmy we
wspólnej zabawie tanecznej, zainicjowanej przez
panią K. Miklas. Kolejnym punktem programu był
występ szkolnego chóru, który poprowadził
Bernard Stawarz z klasy I c. Również nasi
wokaliści wykonali wiele utworów w duecie i solo.

Braliśmy udział w różnych rozgrywkach
sportowych  takich jak: biegi, pchnięcie kulą, piłka
nożna, ping-pong. Chętni ( a było ich dużo) mogli
usiąść za kierownicą radiowozu policyjnego,
przymierzyć kamizelkę kuloodporną, sprawdzić
swoje odciski palców specjalnym sprzętem do
daktyloskopii albo zmierzyć się z torem
przeszkód w alkogoglach. Nie zabrakło w tym
szczególnym dniu słodyczy , owoców i kiełbasek
z grilla. Wszyscy bawiliśmy się doskonale. Takie
dni powinny być codziennie w każdej szkole.

Konrad Czech

Wspólna zabawa

Piknikowe "kocyki" Dzień Dziecka

A.S.

A.S. A. S.
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3 czerwca 2016 roku grupa stałych bywalczyń
biblioteki wzięła udział w spotkaniu pt. "Wieczór w
bibliotece" zorganizowanym w ramach
ogólnopolskiej akcji "Noc Bibliotek". Program
obfitował w ciekawe działania. Była projekcja
filmu, a później rozgrywki we własnoręcznie
wykonane przez uczestniczki planszówki na
temat bibliotek. Gwoździem programu było
poszukiwanie SKARBU.
Losowy podział na dwie drużyny zapoczątkował
przygodę. Każda drużyna wybrała swojego lidera i
zaczęło się.

Zagadki, zadania związane z literaturą, szyfry i
rebusy zostały ukryte w różnych miejscach w
szkole, a wszystko po to, by uczestnicy odnaleźli
elementy cytatu, będącego hasłem głównym,
prowadzącym do skarbu: „Kiedy masz jakieś
wątpliwości, idź do biblioteki” J.K. Rowling „Harry
Potter i Komnata Tajemnic”. 
Kilka godzin minęło jak z bicza strzelił. Zabawa
była świetna, co potwierdzają zdjęcia w galerii. Z
czym kojarzy się "oko cyklopa"?  „Jak przeżyć
samemu na Marsie”? - na te pytania znają
odpowiedź tylko uczestniczki zabawy. Mamy
nadzieję, że za rok również weźmiemy udział w
bibliotecznej nocy.

Julia Dziechciarz

Gramy w Memoliadę

Podchody

Oglądamy film

Planszówki

  N  O  C     W     B  I  B  L  I  O  T  E  C  E

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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NAUCZYCIEL   TEŻ   BYŁ   UCZNIEM  

  

DZIEŃ   OTWARTY   W   G1  
18 maja w naszym gimnazjum odbył się Dzień
Otwarty dla przyszłych uczniów naszej szkoły
oraz ich rodziców. Piknik z powodu złej pogody
został przeniesiony do budynku. Deszcz nie
przeszkodził nam w dobrej zabawie.
Uczniowie przygotowali stoiska tematyczne, na
których nie mogło zabraknąć atrakcji takich jak
malowanie rąk czy nauka gry na perkusji. W
programie dnia znalazły się również występy
wokalne solistów oraz chóru G1-forte, jak również
slackline, wystawa prac Weroniki Maruszak,
fitness, szachy, mecz piłki nożnej, tenis stołowy,
gry i zabawy logiczne, swojskie potrawy
przygotowane przez panie kucharki, a także
wróżby dla ciekawych tego, co czeka ich od
września w gimnazjum.
Podczas pikniku odbyło się rozstrzygnięcie
Powiatowego Konkursu Plastyczno-
Matematycznego „Matematyka wokół mnie”,
którego organizatorem było nasze gimnazjum.
Uczestnicy konkursu wzięli udział w krótkim
wykładzie o ciekawostkach matematycznych,
przygotowanym przez pana Michała
Zbierańskiego. 
Dzień Otwarty jak co roku okazał się sukcesem
G1. Jestem pewna, że od września do naszej
szkoły przyjdzie większość uczniów, którzy
razem z nami bawili się tamtego dnia.

Patrycja Machura

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a zaraz
po nim będą wakacje. Kończę naukę w ostatniej
klasie gimnazjum i postanowiłam podzielić się
moimi doświadczeniami i przemyśleniami z
pozostałymi klasami, a zwłaszcza pierwszymi.
Po pierwsze coś, co zapewne każdy z was
słyszał milion razy, uczcie się! Nie jutro, nie
pojutrze, a już dzisiaj! Nawet z pozoru łatwych
rzeczy, bo potem szybko się zapomina, a mogą
się wam przydać (chociaż ciągle nie wiem, do
czego przydadzą mi się pierwiastki w życiu).
Po drugie pamiętajcie - bardzo ważna jest
systematyczność, nie odkładajcie niczego na
później!
Po trzecie języków też się uczcie (niemiecki też
jest językiem, a więc jego też mamy się uczyć,
być może się wam przyda). Poza tym nawet jeśli
uważacie, że ten język jest niefajny, to się mylicie,
bo każdy język jest w jakiś sposób piękny!
Zbliżają się wakacje, a więc czas na odpoczynek,
naładujcie baterie, aby łatwiej było się wam uczyć
(lub stwórzcie maszynę klonującą i każcie
swojemu klonowi uczyć się, podczas gdy wy
będziecie leniuchować).
Pamiętajcie, że nauczyciele to też ludzie i oni też
kiedyś byli uczniami.
Nicola Makieła

Stoisko biblioteczne

Podchody

A.S.

A.S.
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Turniej wiedzy o książce Konkurs mitologiczny

Miejska gra literacka Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady

Dzień Dziecka Akcja: Jak nie czytam, jak czytam

W  Y  D  A  R  Z  Y  Ł  O    S  I  Ę    

A.S. A.S.

L.Kuszak L. Kuszak

A.S. A.S.
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