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...

Podczas zajęć w bibliotece szkolnej gimnazjaliści nie tylko aktywnie spędzali czas wolny ze swoimi
rółwieśnikami, ale także mieli możliwość rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywne myślenie oraz kształtować
umiejętność pracy w grupach. 

Spotkanie w bibliotece jest atrakcyjną formą promocji książek i biblioteki, a także źródłem niesamowitej zabawy.

30 września b.r. w bibliotece szkolnej odbyła się "Tajemnicza Noc w Bibliotece Szkolnej" ,
w której udział wzięli uczniowie tworzący internetową gazetkę szkolną "Echo
Gimnazjalisty", jak również uczniowie realizujący w roku szkolnym 2015/2016 projekt
"Solidarna Szkoła". 

Program przygotowany przez opiekunów przedstawiał się następująco:

• poczęstunek dla uczestników,
• zabawa z książką - głośne czytanie książek,
• praca zespołowa polegająca na napisaniu bajek wraz z ilustracjami,
• projekcja filmów na dużym ekranie. 

Podczas zajęć w bibliotece szkolnej gimnazjaliści nie tylko aktywnie spędzali czas wolny
ze swoimi rółwieśnikami, ale także mieli możliwość rozwijać swoją wyobraźnię i
kreatywne myślenie oraz kształtować umiejętność pracy w grupach. 

Spotkanie w bibliotece jest atrakcyjną formą promocji książek i biblioteki, a także źródłem
niesamowitej zabawy.

STRONA DO USUNIĘCIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Paulina Wierska

W tym numerze:
- Innowacja Pedagogiczna
- Nowy  Zespół Redakcyjny
- Warsztaty Kulinarne
- Tajemnicza Noc w Bibliotece Szkolnej
- Spotkanie z p.Wicemarszałek Sejmu
- Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju
- Wszystkich Świętych
- Dzień Chłopaka
- Święto Wojsk Łączności i Informatyki
- Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
- Sztafetowe Biegi Przełajowe
- Wybory Samorządu Uczniowskiego
- Dzień Edukacji Narodowej
- Mistrzowie Matematyki 2016/17
- Belfer Roku 2016
- Klub Czytelniczy

...

...

Logo naszej gazetki
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W roku 2016/2017 zmienił się się Zespół Redakcyjny gazetki szkolnej „Echo
Gimnazjalisty”, w skład którego wchodzą:
- Alina Janowicz- redaktor naczelny,
- Bartosz Kalemba- zastępca redaktora,
- Paulina Wierska- zastępca redaktora,
- Oliwia Kempińska- dziennikarz,
- Julia Glamowska- fotograf,
- Dominika Falkowska- dziennikarz,
- Karol Bucław- dziennikarz,
- Oliwia Modrzejewska- fotograf,
- Rozalia Trudnowska- dziennikarz,
- Mateusz Misiak- grafik,
- Julia Dzwonkowska- korektor

                 NOWY ZESPÓŁ REDAKCYJNY



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 11/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Gimnazjalisty

WARSZTATY KULINARNE
„Wyczarowane z warzyw i owoców”

27 września 2016 r.  uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w
warsztatach kulinarnych „Wyczarowane z warzyw i owoców” w
ramach II FESTIWALU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA . Wydarzenie
odbyło się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. 
Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę pełnią warzywa i owoce
w naszej codziennej diecie. Nasi uczniowie mieli możliwość
zapoznania się, jak wyglądają zajęcia praktyczne w pracowni
gastronomicznej.  Na zajęciach praktycznych  przygotowano
zdrowe i smaczne dania m.in. koktajl owocowy, paprykę
faszerowaną z kaszą jaglaną, tartaletki warzywne i sałatkę
owocową. Warsztaty mogą stać się inspiracją dla uczniów przy
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

KonsumpcjaKonsumpcja

GotowaniePrzygotowywanie

Warsztaty KulinarneWarsztaty Kulinarne

Warsztaty KulinarneWarsztaty Kulinarne
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Spotkanie z Panią Wicemarszałek

Wicemarszałek sejmu Barbara Dolniak 13.10.2016r.
odwiedziła Bydgoszcz. Gospodarzem spotkania był
poseł Nowoczesnej Michał Stasiński. Pani Marszałek
na spotkaniu  podjęła temat "Czy wymiar
sprawiedliwości potrzebuje reformy?" czyli Państwo i
prawo przyjazne obywatelowi - Nowoczesne państwo
jest możliwe . Pani Marszałek o godz.17:30 wzięła
udział w krótkiej konferencji dla dziennikarzy. Główne
spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:00,w którym  
mogłem uczestniczyć. Wicemarszałek sejmu  
powiedziała mi, że bardzo się cieszy z obecności
młodych ludzi biorących udział w takich spotkaniach.
Było mi niezmiernie miło.

     Pani Wicemarszałek Barbara Dolniak w Bydgoszczy 

Z Posłem Michałem Stasińskim

Karol Bucław

Karol Bucław
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     Uroczystość Wszystkich Świętych

,

 Uroczystość Wszystkich Świętych, to czas pełen
zadumy i refleksji.  W tym dniu odwiedzamy groby
najbliższych pamiętając w ten sposób o nich. 

Pani
Janowicz
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Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września,
głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski albo raczej
chłopięcy odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom
życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to
święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn,  co wiąże się zapewne z
popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki
niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.

                             Dzień Chłopaka

....
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Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

...

.

..

" Uczeń podwójnie wyjątkowy", pod
takim hasłem odbył się tegoroczny
Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji w Publicznym Gimnazjum w
Białych Błotach. Uczniowie wzięli udział
w głośnym czytaniu "Kopciuszka" w
Gminnym Przedszkolu "Wróżka" , a
także wysłuchali  baśni braci Grimm
czytanych przez nauczycieli i uczniów.
W ramach Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji na uczniów
czekały ciekawe konkursy, m.in.: 
konkurs plastyczny "Najpiękniejsza
ilustracja do baśni" oraz turniej
ortograficzny "Jeden z dziesięciu",
podczas którego młodzież wykazała się
doskonałą znajomością zasad pisowni.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
nagrody, a uczestnicy drobne upominki
ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.
  Wszystkim  zwycięzcom gratulujemy!

.....

.

..

..
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Obchody Święta Wojsk
Łączności i Informatyki

.

.

.

.

Klasa 1 b wraz z
opiekunami brała udział
w w obchodach Święta
Wojsk Łączności i
Informatyki.

.

.

.

.
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Złote medale dla sztafety dziewcząt podczas
Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego w Sztafetowych

Biegach Przełajowych

. .

. .

(Do korekty)
W dniu 20 października reprezentacja Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego dziewcząt i chłopców
brała udział w Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Drużyny składały się
z 10 zawodniczek lub zawodników . Dziewczęta biegły na dystansie 800 m, natomiast chłopcy na dystansie
1000m. 

Sztafeta dziewcząt zdobyła pierwsze miejsce i reprezentowała powiat bydgoski podczas Kujawsko- Pomorskiej
Gimnazjady . Chłopacy wywalczyli 4 miejsce w powiecie bydgoskim. Finał wojewódzki odbył się dnia 27
pażdziernika w Bydgoszczy Fordonie na polanie przy Dolinie Śmierci. Mistrzynie powiatu w składzie: Natalia
Waldon, Marzena Rozpędzik, Zuzanna Uba, Maria Bałka, Marta Rydz, Wiktoria Górecka, Nadia Malerowicz,
Wiktoria Piotrowska, Zuzanna Piotrowska, Natalia Dubiel, Martyna Dudek , Joanna Regent uklasowały się na 15
miejscu w województwie kujawsko- pomorskim. 

. .

. .
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We wrześniu w naszej szkole
odbyły się wybory Samorządu
Uczniowskiego,w których
najwięcej głosów zdobyła Nina
Joachimowska z klasy 3d i
otrzymała funkcję
przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego. Jej zastępcami
zostały: Marta Męczekalska z
klasy 2c oraz Kinga Rydz z klasy
1d.

            Wybory Samorządu Uczniowskiego 

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa
wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta
Praw i Obowiązków Nauczyciela, potocznie nazywane Dniem
Nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia, podczas której na części artystycznej uczniowie w
humorystyczny sposób przedstawili nauczycieli różnych przedmiotów.

...

...

...

...
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                          Mistrzowie matematyki
Gala wręczenia stypendiów na rok szkolny 2016/2017

W dniu 24 września 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Solcu Kujawskim odbyła się Gala
wręczania stypendiów na rok szkolny 2016/2017 „Mistrzowie Matematyki” uczniom
szkół gimnazjalnych powiatu bydgoskiego ziemskiego. Jest to program
stypendialny Fundacji mBanku i Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego
przeznaczony dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. W tegorocznej
edycji przyznano 22 stypendia w wysokości 2000 zł ( wypłacane od września do
czerwca po 200 zł miesięcznie). Stypendia otrzymało pięcioro uczniów z gminy Białe
Błota, w tym czworo z Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewkiego w Białych
Błotach. Są to uczniowie Zuzanna Bazyk, Jakub Hudziak, Marek Siwka i Julia
Wojcieszak. Realizują oni indywidualne programy nauki matematyki pod kierunkiem
Pana Jarosława Malickiego.

..
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                                            „Belfer Roku 2016"
                                      „Expressu Bydgoskiego"
                                        pani Magdalena Wolska

. ..

.

Tytuł  "Belfra
Roku"w konkursie
zorganizowanym
przez Express
Bydgoski, zdobyła
 pani Magdalena
Wolska -
nauczycielka
historii i WOS. Z tej
okazji w auli
naszego gimnazjum
odbyło się
uhonorowanie
tytułem
nauczycielki. 
Gratulujemy!

. ..

.
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INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU
WOJSKOWOŚCI

9 września 2016 roku dyrektor Zdzisław Napora w imieniu
Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych
Błotach podpisał porozumienie z ppłk.Robertem Świerczyńskim
Szefem 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
w Bydgoszczy. Współpraca szkoły z wojskiem ma na celu
realizację wspólnych działań w zakresie kształtowania postaw
patriotycznych, przywiązania do historii i tradycji, kreowania
wizerunku wojska w środowisku lokalnym. We wspólnych
działaniach biorą udział uczniowie z nowo utworzonej w tym roku
szkolnym klasy I B z innowacją w zakresie wojskowości.

.. ..
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"Tajemnicza Noc w
Bibliotece Szkolnej"

30 września br. w bibliotece szkolnej odbyła się
"Tajemnicza Noc w Bibliotece Szkolnej" , w której
udział wzięli uczniowie tworzący internetową gazetkę
szkolną "Echo Gimnazjalisty", jak również uczniowie
realizujący w roku szkolnym 2015/2016 projekt
"Solidarna Szkoła". 
Program przygotowany przez opiekunów przedstawiał
się następująco:
•poczęstunek dla uczestników,
•zabawa z książką - głośne czytanie książek,
•praca zespołowa polegająca na napisaniu bajek wraz
z ilustracjami,
•projekcja filmów na dużym ekranie. 
Podczas zajęć w bibliotece szkolnej gimnazjaliści nie
tylko aktywnie spędzali czas wolny ze swoimi
rówieśnikami, ale także mieli możliwość rozwijać
swoją wyobraźnię i kreatywne myślenie oraz
kształtować umiejętność pracy w grupach. 
Spotkanie w bibliotece jest atrakcyjną formą promocji
książek i biblioteki, a także źródłem niesamowitej
zabawy.

.

...

..

.

.

...

..

.
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Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju.

.

 

W sobotę 22 października 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im.
Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w ramach sportowych
sobót, odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju. Drużyny
rywalizowały w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Wśród
zespołów klasowych dziewcząt Mistrzostwo Gimnazjum
wywalczyła klasa 3b. Drugie miejsce zajęła klasa 2a oraz trzecie
miejsce wywalczyła klasa 3e. Wśród chłopców pierwsze miejsce
zajęła klasa 3d, drugie miejsce klasa 2e, a trzecie miejsce klasa
3a. Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania
fizycznego: Ewa Brzozowska, Marcin Stawluk, Grzegorz
Kościelski i Sebastian Zwiewka.

.
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KLUB CZYTELNICZY

.

..

...
.

W ramach Ogólnopolskiego Programu
"PoczytajMy", przy wsparciu opiekunów:
Małgorzaty Piecuch, Małgorzaty Mellem-
Zwiewki oraz Aliny Janowicz, w
Publicznym Gimnazjum w Białych
Błotach powstał Klub Czytelniczy, w
skład którego wchodzą uczniowie z klasy
1 e , 2 c i 2a , przygotowujący cykliczne
spotkania czytelnicze dla dzieci z
przedszkoli, szkół podstawowych, domów
dziecka, szpitali oraz starszych ludzi z
Domów Seniora.
18 października 2016 roku uczniowie wraz
z opiekunami, Małgorzatą Piecuch i Aliną
Janowicz, odwiedzili Gminne Przedszkole
"Wróżka" w Białych Błotach.
Podczas pierwszego spotkania
klubowicze z klasy 2 c i 2 a przeczytali
"Kopciuszka". Następnie uczennica
przeprowadziła krótki quiz dotyczący
znajomości przeczytanej baśni. Na koniec
spotkania dzieci otrzymały kolorowanki.

.

klub czytelniczy

klub Czytlniczy
.
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	27 września 2016 r.  uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach kulinarnych „Wyczarowane z warzyw i owoców” w ramach II FESTIWALU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA . Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy.  Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę pełnią warzywa i owoce w naszej codziennej diecie. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się, jak wyglądają zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej.  Na zajęciach praktycznych  przygotowano zdrowe i smaczne dania m.in. koktajl owocowy, paprykę faszerowaną z kaszą jaglaną, tartaletki warzywne i sałatkę owocową. Warsztaty mogą stać się inspiracją dla uczniów przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
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	Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski albo raczej chłopięcy odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn,  co wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.
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	Klasa 1 b wraz z opiekunami brała udział w w obchodach Święta Wojsk Łączności i Informatyki.
	Złote medale dla sztafety dziewcząt podczas Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
	Wybory Samorządu Uczniowskiego
	We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego,w których najwięcej głosów zdobyła Nina Joachimowska z klasy 3d i otrzymała funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Jej zastępcami zostały: Marta Męczekalska z klasy 2c oraz Kinga Rydz z klasy 1d.

	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
	Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której na części artystycznej uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili nauczycieli różnych przedmiotów.
	Mistrzowie matematyki Gala wręczenia stypendiów na rok szkolny 2016/2017
	W dniu 24 września 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Solcu Kujawskim odbyła się Gala wręczania stypendiów na rok szkolny 2016/2017 „Mistrzowie Matematyki” uczniom szkół gimnazjalnych powiatu bydgoskiego ziemskiego. Jest to program stypendialny Fundacji mBanku i Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego przeznaczony dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. W tegorocznej edycji przyznano 22 stypendia w wysokości 2000 zł ( wypłacane od września do czerwca po 200 zł miesięcznie). Stypendia otrzymało pięcioro uczniów z gminy Białe Błota, w tym czworo z Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewkiego w Białych Błotach. Są to uczniowie Zuzanna Bazyk, Jakub Hudziak, Marek Siwka i Julia Wojcieszak. Realizują oni indywidualne programy nauki matematyki pod kierunkiem Pana Jarosława Malickiego.

	„Belfer Roku 2016"                                       „Expressu Bydgoskiego"                                         pani Magdalena Wolska
	Tytuł  "Belfra Roku"w konkursie zorganizowanym przez Express Bydgoski, zdobyła  pani Magdalena Wolska - nauczycielka historii i WOS. Z tej okazji w auli naszego gimnazjum odbyło się uhonorowanie tytułem nauczycielki.  Gratulujemy!

	INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU WOJSKOWOŚCI
	9 września 2016 roku dyrektor Zdzisław Napora w imieniu Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach podpisał porozumienie z ppłk.Robertem Świerczyńskim Szefem 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy. Współpraca szkoły z wojskiem ma na celu realizację wspólnych działań w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, przywiązania do historii i tradycji, kreowania wizerunku wojska w środowisku lokalnym. We wspólnych działaniach biorą udział uczniowie z nowo utworzonej w tym roku szkolnym klasy I B z innowacją w zakresie wojskowości.
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	Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju.
	W sobotę 22 października 2016 roku w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w ramach sportowych sobót, odbyły się Mistrzostwa Gimnazjum w Unihokeju. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Wśród zespołów klasowych dziewcząt Mistrzostwo Gimnazjum wywalczyła klasa 3b. Drugie miejsce zajęła klasa 2a oraz trzecie miejsce wywalczyła klasa 3e. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła klasa 3d, drugie miejsce klasa 2e, a trzecie miejsce klasa 3a. Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego: Ewa Brzozowska, Marcin Stawluk, Grzegorz Kościelski i Sebastian Zwiewka.

	KLUB CZYTELNICZY
	W ramach Ogólnopolskiego Programu "PoczytajMy", przy wsparciu opiekunów: Małgorzaty Piecuch, Małgorzaty Mellem- Zwiewki oraz Aliny Janowicz, w Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach powstał Klub Czytelniczy, w skład którego wchodzą uczniowie z klasy 1 e , 2 c i 2a , przygotowujący cykliczne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, domów dziecka, szpitali oraz starszych ludzi z Domów Seniora. 18 października 2016 roku uczniowie wraz z opiekunami, Małgorzatą Piecuch i Aliną Janowicz, odwiedzili Gminne Przedszkole "Wróżka" w Białych Błotach. Podczas pierwszego spotkania klubowicze z klasy 2 c i 2 a przeczytali "Kopciuszka". Następnie uczennica przeprowadziła krótki quiz dotyczący znajomości przeczytanej baśni. Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowanki.


