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           Osiągnięcia miesiąca

I miejsce w biegach przełajowych w
Międzyborowie zajęła Daria Olasek.
Fryderyk Kukowski przeszedł do
kolejnego etapu konkursu
kuratoryjnego z chemii.
Kuba Wierzbicki i Ola Pluta przeszli do
kolejnego etapu konkursu
kuratoryjnego z historii.

                           Zagadka miesiąca

Dlaczego kurczak chciał przejść przez jezdnię?

- Bo chciał dostać się na drugą stronę.

             W dzisiejszym wydaniu:

Wystawa ,,Manufaktura Satyry" Pani Danuty Rex-
Sadowskiej

Działanie samorządu, dyskoteki, konkursy

Rocznica bitwy pod Jaktorowem

Europejski Dzień Języków obcych

Konkurs historyczny w Grodzisku Mazowieckim

Tydzień kodowania

Wycieczki szkolne

Dzień jedzenia w naszej szkole

kolorów

Konstanty Ildefons Gałczyński

Gęś
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Dzień nauczyciela

Dnia 13.10.2016 roku w naszym gimnazjum z
okazji Dnia Nauczyciela
został zorganizowany spektakl pt. ,,Dzień
Nauczyciela po naszemu”.
Przygotowania do przedstawienia odbyły
pod czujnym okiem naszej polonistki p.Anny
Ostrowskiej oraz p. Kariny Borządek, która
wzbogaciła nasz występ w utwory śpiewane
przez solistów ze szkoły podstawowej.
Scenariusz składający się z trzech krótkich,
zabawnych scenek prezentowany został
przez uczniów, którzy świetnie wcielili się w
swoje role,
o czym świadczyły gromkie śmiechy i brama
na widowni.
Po spektaklu nasi Nauczyciele spędzili czas
na wspólnej rozmowie
przy kawie i poczęstunku.
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Wernisaż

Dnia 1 października 2016 roku o godzinie 18.00
w Galerii Resursa w Żyrardowie  odbył się
wernisaż 7 Edycji Manufaktury Satyry pod
patronatem Prezydenta miasta Żyrardowa
i Muzeum Karykatury w Warszawie. Na wernisażu
zostały wręczone nagrody dotyczące dwóch
tematów: ,,Żyrardów wczoraj ,dziś i jutro" oraz
,,Filip de Girard życie i wynalazki". Nagrodę od
Prezydenta Miasta Żyrardowa otrzymała nasza
nauczycielka Pani Danuta Rex-Sadowska za pracę
,,Filip de Girard życie i wynalazki". Gratulujemy!
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Wycieczkę organizuje p. Aleksandra Płoska

Wycieczka do Londynu

Jest to wycieczka warta polecenia ponieważ w bardzo niskiej cenie
mamy zapewnione zwiedzanie ikon Londynu. Na przykład drugiego
dnia przewidziane jest zwiedzanie galerii Tate Modern, spacer
północnym brzegiem Tamizy podziwiają The Monument i Tower
Bridge.
Termin wycieczki przewidziany jest na 24.04-29.04.2017.
Cena wycieczki to ok.1200zł

Wycieczka do Londynu



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 01/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gazetka Gałczyńskiego

Dzień Św. Patryka obchodzony
jest w Irlandii 17 marca.
Jego głównym symbolem jest
koniczyna oraz zielony kolor.
Uczniowie klasy 3a przedstawią
w naszym gimnazjum spektakl
z okazji irlandzkiego święta.
Zapraszamy do współpracy i
dobrej zabawy.
Ubrany na zielono NIE pytany!

Dnia 5 października zaszczycił nas swoją
obecnością Wenezuelczyk Alejandro
Zankhour,  przewodnik turystyczny.
Spotkanie zorganizowane przez panią
Katarzynę Choińską miało na celu
przedstawienie uczniom kultury,
obyczajów oraz tradycji istniejących w
Wenezueli.
Pan Alejandro przedstawił uczniom:
- historię Wenezueli oraz powiązane z tym
państwem pojęcia 
- tradycyjne dania oraz pożywienie
spożywane na co dzień
- warunki atmosferyczne
- położenie geograficzne zabytków 
- Wenezuelskie małżeństwo
Zachwyceni wiedzą oraz poczuciem
humoru Wenezuelczyka czekamy na
powtórne warsztaty.
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Kodowanie
Kodowanie czyli programowanie jest to
język komputera dzięki któremu możemy
wydawać polecenia komputerowi tworzyć
aplikacje i wiele, wiele więcej.
Języki programistyczne nie są już
domeną informatyków, a narzędziem,
które pozwala uczniom rozwijać myślenie
kreatywne, doskonalić umiejętności
analityczne, nadążać za postępem
techniki i z owoców tego postępu
świadomie korzystać. Programowanie
stało się – obok języka ojczystego i
jednego języka obcego – trzecim
językiem, który każdy człowiek powinien
znać choć na podstawowym poziomie, by
rozumieć otaczający go świat i
zachodzące w nim zmiany.

Codecombat.org, jest to strona która w
prosty i przyjazny sposób ma zaznajomić
nas z kodowaniem. Ma przyjazny wygląd i
w prosty sposób uczy wybranego języka
kodowania JavaScript, Python, C++.
Wybieramy sobie bohatera którym
wykonujemy różne zadania np. zabijamy
trola i zbieramy diamenty po czym
idziemy na kolejny trudniejszy poziom.
Pamiętajcie to wszystko piszemy w
wybranym kodzie z powyżej
wymienionych.

Code.org, jest to strona poświęcona
nauce kodowania, logicznego myślenia a
nawet matematyki. Poprzez łączenie
puzzli musimy np. zbudować domek w
minecraft, zakopać farmerem dołki w
ziemi czy narysować różne figury
geometryczne za pomocą klocków w
których są ukryte kody które w każdej
chwili można podejrzeć. Na kole
informatyczny właśnie pracujemy na tej
stronie.

Od dnia 15 października do 23
października trwał tydzień kodowania w
Polsce(Code Week).
Gorąco polecam stronę khanacademy.org
na której można się sporo dowiedzieć
na temat kodowania i nie tylko.
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Wieczornica
6 października w naszym gimnazjum o godzinie 17.00 odbyło się,
przedstawienie z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, zorganizowane przez p. Joannę Sobczyńską
i p. Krzysztofa Gwiazdę.
Podczas spektaklu widzowie mogli wysłuchać pięknych recytacji
wierszy oraz piosenek.
W ten czwartkowy wieczór gościliśmy w swojej szkole byłych
żołnierzy, uczestników bitwy pod Jaktorowem.
Odwiedzili nas: 94-letni p. Antoni Huczyński
oraz 95-letni p. Witold Grzybowski.
Opowiedzieli nam przejmujące oraz wzruszające historie z
młodości
o walce za naszą ojczyznę.
Po wspaniałym przedstawieniu honorowi goście oraz widzowie
udali się na skromny poczęstunek. 
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Dyskoteka szkolna
30 września w naszej szkole odbyła się dyskoteka. DJ'ami
prowadzącym  imprezę byli Hubert Kulisz i jego tata. Zapewnili nam
super muzykę i oświetlenie. Dyskoteka miała na celu integrację
uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wszyscy obecni byli
zadowoleni i już odliczają czas do następnej dyskoteki. Wszystko w
rękach dyrekcji i nauczycieli. Oni nigdy nas nie zawodzą.
Dziękujemy!
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Zawody w Międzyborowie
27 września nasza szkoła uczestniczyła w zawodach w biegach
przełajowych w Międzyborowie. Niestety rywalizacja naszych
sportowców zakończyła się w większości przypadków porażką.
Jedyną osobą, która stanęła na podium była Daria Olasek z klasy
2b!
Brawo!
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72 rocznica bitwy pod Jaktorowem

   W niedziele 25 września na cmentarzu w Budach Zosinych
odbyła  się uroczystość  z okazji 72 rocznicy Bitwy pod
Jaktorowem.
Bój pod Jaktorowem był prawdopodobnie największą bitwą
partyzancką stoczoną w czasie II wojny światowej na ziemiach
polskich znajdujących się po zachodniej stronie Wisły. 27 września
1944 r. Niemcy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę operację
antypartyzancką. Grupa Armii Krajowej „Kampinos” przystąpiła do
odwrotu w kierunku Gór Świętokrzyskich. Jednak 29 września we
wsi Budy Zosine pod Jaktorowem zgrupowanie zostało otoczone
przez wojska niemieckie. Po całodziennym boju ze znacznie
silniejszą armią niemiecką grupa „Kampinos” została rozbita, choć
kilku oddziałom udało się wyrwać z okrążenia. W walce poległo od
150 do 200 polskich żołnierzy, 120 zostało rannych, a 150 wzięto do
niewoli.
   Oprócz części oficjalnej (mszy) dla mieszkańców jak i gości
przygotowane różnorodne atrakcje. Po mszy odbyły się
przemówienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa,
złożenie wieńców. Na uroczystości znaleźli się przedstawiciele
samorządów, władz centralnych a także służb mundurowych.
   W tej uroczystości wzięli udział mieszkańcy, dla których w
ramach wydarzenia przygotowano atrakcje podczas pikniku
wojskowego, który odbył się bezpośrednio po zakończeniu części
oficjalnej. Niejako zgodnie z tradycją przygotowano rekonstrukcję
jednego z epizodów tamtej pamiętnej bitwy. Tym razem była to
inscenizacja prezentująca zestrzelenie niemieckiego samolotu. Nie
zabrakło również degustacji wojskowej grochówki oraz licznych
atrakcji dla najmłodszych, a także okazji wspólnej zabawy dla
całych rodzin.
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