
z gimnazjum x
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Gimnazjum w Sulejowie
Konecka 45
97-330, Sulejów

Numer 24 11/16

prezentacja samorządu szkolnego

ślubowanie klas pierwszych

14 października
 Dzień Edukacji Narodowej

 potocznie obchodzony pod nazwą Dnia
Nauczyciela. Święto uwielbiane przez
uczniów, gdyż jest dniem wolnym od
szkoły. Znamy je głównie z tego, że w tym
dniu dajemy swoim nauczycielom kwiaty
bądź czekoladę. 
Jednakże dlaczego je świętujemy?
Kto uważał na lekcjach historii, zapewne
wie, iż tego dnia 14 października 1773 r. 
z inicjatywy Króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego utworzono Komisję
Edukacji Narodowej. Organ ten był
pierwszą formą ministerstwa oświaty w
Europie.

Filip Brons

święto edukacji

WITAJCIE!

Jeśli masz trochę wolnego czasu, fajne pomysły - koniecznie
zgłoś się do szkolnej gazetki!
Możesz pisać na każdy temat. To zależy od Ciebie! 
Tutaj przedstawisz poglądy i wyrazisz swoje myśli.
Artykuły mogą być np. w formie  reportaży, sprawozdań, listów,
ankiet  czy wywiadów z uczniami, nauczycielami lub innymi
ciekawymi ludźmi.
Z nami zaliczysz projekt gimnazjalny!
Jeśli przemawiają do Ciebie powyższe argumenty zapisz się
już dziś u p.Gemel lub p.Bajona.

Julia Wójtowicz

NOWOŚCI W SZKOLE 
W naszej szkole nastąpiła pewna zmiana, której nie sposób nie
zauważyć, mam tu na myśli wdrożenie projektu unijnego Uczę się
i nauczam. W czterech salach zainstalowano tablice
interaktywne z laptopami, zorganizowano dodatkowe zajęcia dla
uczniów, rozwijające podstawowe umiejętności i zainteresowania.
Spotkania poszerzają wiedzę niemal ze wszystkich przedmiotów
szkolnych, oferowana jest pomoc logopedyczna, psychologiczna,
zajęcia rewalidacyjne i gimnastyka korekcyjna.       
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WYDARZENIA

III miejsce Wiktorii Firmowskiej z kl. Ia uczestnicy konkursu recytatorskiego

BAŚNIOBÓR książka składająca się z pięciu części
autorstwa Brandona Mulla. Opowiada 
o przygodach rodzeństwa Kendry i Setha, którzy w
pierwszej części przyjeżdżają na wakacje do swojego
dziadka. Dziadek mieszka na skraju ogromnego lasu
w rezydencji z wielkim ogrodem 
i basenem, oferuje swoim wnukom najróżniejsze
zabawy, ale pod żadnym pozorem nie pozwala im
wchodzić do lasu, gdzie jak powiada roi się od
kleszczy. Niesforny Seth nie ma jednak zamiaru
słuchać zakazu i mimo ostrzeżeń siostry wchodzi do
lasu. Rodzeństwo odkrywa, że dziadek prowadzi
tajemny rezerwat dla magicznych stworzeń-Baśniobór.
Przez lekkomyślność Setha rezerwat staje w obliczu
niebezpieczeństwa.
Książka trzyma czytelnika w ciągłej niepewności 
i pozwala odkrywać coraz to nowsze tajemnice 
z magicznego świata, który jest poza zasięgiem
naszego wzroku. Książka jest dostępna w naszej
bibliotece.  Do przeczytania zachęca    Filip Brons

Gwiazda...

7 października  uczniowie klas III Małgorzata
Bełdowska, Aleksandra Szymczyk, Weronika
Kiełtyk, Hanna Klimczyk, Filip Brons, Kuba Rusek i
Filip Marzec  wraz uczniami z Piotrkowa i powiatu
spotkali się w  ZSP nr 3 w Piotrkowie. Spotkanie  było
uc z c z eniem 100 rocznicy śmierci pisarza i
podsumowaniem Roku Sienkiewicza. Uczestnicy
imprezy rywalizowali w różnych konkurencjach m.in. w
kalamburach, projektowaniu plakatów, pisaniu
kreatywnym, wiedzy o życiu i twórczości pisarza oraz
znajomością języka powieści noblisty. Drużyna naszej
szkoły zajęła I miejsce w klasyfikacji drużynowej i
indywidualnej.    Serdecznie  Gratulujemy!Spotkanie z Sienkiewiczem
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WYCIECZKA DO LUBLINA

Wycieczka szkolna do Lublina
Dnia 11 października wcześnie rano wyjechaliśmy na
wycieczkę szkolną do Lublina, którą zorganizowała dla
nas pani Iwona Pietrasiak, wychowawczyni klasy II B.
    Dzień był pochmurny i zimny, ale to nie popsuło nam
nastrojów. Byliśmy szczęśliwi, że nie mamy
normalnych lekcji, lecz że jedziemy w daleką podróż,
i że będziemy zwiedzać ciekawe miejsca związane 
z historią Polski. 
Jechaliśmy kilka godzin. Po dotarciu na miejsce
zwiedzaliśmy Zamek Lubelski, stare miasto,
archikatedrę, dwa kościoły oraz obóz koncentracyjny
na Majdanku .

Po katedrze weszliśmy na wysoką wierzę, która
znajdowała się nieopodal. Widok był wspaniały, z góry
widzieliśmy praktycznie cały Lublin. 
Na koniec zwiedziliśmy obóz koncentracyjny na
Majdanku. Był to zdecydowanie najbardziej
przytłaczający punkt naszej wycieczki.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy  McDonalda, gdzie
najedliśmy się do syta ulubionymi potrawami. Z
pełnymi brzuchami, pełni wrażeń wróciliśmy późnym
wieczorem do Sulejowa. 

          Olaf Bajon                                          

Na początku obejrzeliśmy eksponaty muzealne
znajdującego się w zamku. Widzieliśmy słynne obrazy
najwybitniejszego polskiego malarza Jana Matejki.
Największe wrażenie robił na nas obraz pt. „Unia
Lubelska”, o którym szczegółowo opowiadała nam
nasza przewodniczka. 
Zwiedzaliśmy również stare miasto. Po obejrzeniu
starówki weszliśmy do kościołów, które są stare i
majestatyczne. Potem przyszedł czas na archikatedrę.
Tam znajduje się wystawa pozłacanych liturgicznych
kielichów, szat i monstrancji. Byliśmy w tzw. sali
akustycznej. Przykładając ucho do jednego rogu tej
sali, można usłyszeć to, co ktoś inny mówi szeptem w
drugim rogu po przekątnej.  
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RAJD ROWEROWY KLASY I A

   RAJD  ROWEROWY DO ZARZĘCINA
Dnia 26.09.2016 r. uczniowie klasy  I a z opiekunami
stawili się przed szkołą w Sulejowie swoimi
jednośladami, by wyruszyć na swój pierwszy  klasowy
rajd rowerowy. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i
ciekawi jak będzie wyglądała cała droga. Głównym
celem  rajdu była integracja nowej klasy oraz
promowanie aktywnego trybu życia. Organizatorem
rajdu była pani Kasia Michalik, wychowawczyni naszej
klasy, opiekunami byli rodzice  uczniów oraz pani
pedagog.  Najpierw pani Michalik sprawdziła listę
obecności, zebrała zgody od rodziców i przeczytała
regulamin rajdu.Przed wyprawą pani sprawdziła naszą
wiedzę o ruchu drogowym.

Okazało się , że wszyscy byli świetnie przygotowani
teoretycznie. Następnie każdy sprawdził stan
techniczny rowerów. O godz. 9:00 całą grupą
wyruszyliśmy w drogę do Zarzęcina. Trasa
przebiegała  w większości przez kompleksy leśne.
Jechaliśmy bezpiecznie i w miarę szybko. Nie było
żadnych kolizji ani upadków. Był tylko jeden
przystanek obok sklepu spożywczego. W tym czasie
uczniowie mogli się napić, odpocząć i wrzucić coś na
ząb. Po niecałych 2 godzinach cel wyprawy rowerowej
został osiągnięty. Wszyscy byli bardzo zmęczeni, więc
większość uczniów usiadła na brzegu Zalewu
Sulejowskiego i podziwiała widoki. 

Opiekunowie przez ten czas rozpalili ognisko. Po chwili
można było piec kiełbaski. Prawie każdy zjadł dwie,
bardzo się najadając. Podczas 3 godzinnego pobytu
uczniowie korzystali z dóbr natury lub bawili się w
przeciąganie liny czy zabawy w kole m.in. tykającą
bombę. Okazało się,  że wielu uczniów ma świetny
refleks. Doszło do wielu zabawnych sytuacji, a my 
świetnie się bawiliśmy. Później dziewczyny doskonaliły
swoje umiejętności w piłkę siatkową, a chłopcy
spacerowali wokół domków kempingowych,
rozmawiając. Zrobiliśmy parę zdjęć grupowych, które
na pewno będą pamiątką na całe życie. Po godz.13
udaliśmy się w drogę powrotną do domu,  szkole
byliśmy już o 14.25.  To był bardzo udany wyjazd, z
chęcią wybierzemy się na następna wycieczkę
rowerową.  Szymon Woźniakiewicz                            
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