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Śladami patrona
 26 września 2016 w naszej szkole odbyła się wycieczka do
pałacu w Radziejowicach. W wycieczce wzięli udział
uczniowie klasy I. Celem wycieczki było poznanie postaci
oraz twórczości patrona naszego gimnazjum - Józefa
Chełmońskiego. 
 W pałacu w Radziejowicach przywitała nas sympatyczna
pani przewodnik. Zwiedzanie zaczęło się od krótkiej
opowieści o historii Radziejowic, pałacu i Józefa
Chełmońskiego. Dowiedzieliśmy się o właścicielach
miejscowości, przebudowach pałacu. Najwięcej informacji
zyskaliśmy o naszym patronie - jego losach, twórczości, a
także upodobaniach i przypadłościach. Po wysłuchaniu tej
ciekawej opowieści, zwiedziliśmy wystawę prac malarza.
Widzieliśmy takie dzieła jak: „Kurka Wodna”, „Odlot żurawi”,
„Krzyż w zadymce”. Wyjątkowo mogliśmy zobaczyć kopie
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa właśnie
naszego patrona, które w pałacu będą przebywać 
tylko 3 miesiące. Spacerowaliśmy również po parku,
gdzie mogliśmy podziwiać nie tylko piękno natury, ale także
rzeźby przedstawiające m.in. Józefa Chełmońskiego. 

Przy pałacu w Radziejowicach

Nauczyciel historii

Dzień Edukacji Narodowej
 13 października 2016 roku w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
zorganizowany przez Samorząd Szkolny.
 Uroczystość rozpoczął pan dyrektor, powitał zaproszonych
gości, a następnie głos zabrali przedstawiciele Samorządu
Szkolnego, którzy na tę uroczystość przygotowali warsztaty
promujące najnowszy program edukacyjno-organizacyjno-
wychowawczy pod nazwą: „Pracownik oświaty wie
wszystko, a jak nie wie, to potrafi udawać, że wszystko wie.”
W roli ekspertów wystąpili T.Golis, P.Bartosiak, którzy
zachęcali nauczycieli do wzbogacenia swojego słownictwa o
nowe słowa „cool, spoko, heyah, nara, hej”. Zalecali również
zapisanie tej innowacji w swoich kontraktach spisanych we
wrześniu z uczniami. Radzili, by wszelkie wątpliwości
pojawiające się tak często w codziennej pracy kwitować
krótkim zdaniem „Wątpię w to”. Zapewniali, że skuteczność
użycia  jest gwarantowana przy co najmniej pięciu użyciach
podczas jednej lekcji.
 Wszyscy nauczyciele ukończyli warsztaty, otrzymując
certyfikaty wraz z pięknymi życzeniami.
  Następnie odbył się pokaz mody dla nauczycieli. 

Przy pomniku Chełmońskiego
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WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

 W dniach 3 i 4 października byliśmy na
wycieczce we Wrocławiu. Droga minęła nam
szybko. Poznawanie miasta rozpoczęliśmy
od wizyty w sławnym wrocławskim ZOO. 
Największe wrażenie zrobiło na nas afrykarium. 
Potem oglądaliśmy grającą fontannę, halę stulecia,
Ossolineum, Starówkę i wiele innych ciekawych
rzeczy. Mimo, że pogoda nie dopisywała, to
spacer po Wrocławiu uważamy za udany. ☺
 Drugiego dnia oglądaliśmy, słuchaliśmy
i podziwialiśmy Panoramę Racławicką. Ten
ogromny obraz namalowany przez Jana Stykę
i Wojciecha Kossaka zrobił na nas niesamowite
wrażenie. Ostatnim punktem programu wycieczki
było zdobycie Ślęży - czego oczywiście
okonaliśmy.
 Wycieczka bardzo się udała. W świetnych
humorach, pełni niezapomnianych wrażeń
wróciliśmy do domu. ☺

Ślęża

Krasnal Profesor Miodek
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Pożegnanie lata z PCK
 22 września w naszej szkole żegnaliśmy lato. 
Z tej okazji odbyła się dyskoteka. Początkowo
niewiele osób chciało tańczyć. W trakcie
dyskoteki podjęliśmy próbę nauki belgijki. Do
zabawy włączyli się także nauczyciele. Było to
dosyć zabawne, ponieważ na początku nie szło
nam zbyt dobrze. Niestety, nie udało się
poprawnie zatańczyć całego tańca.
Uczestnicy mogli skorzystać z bufetu, w którym
były hot-dogi, ciasta, pizzerinki i napoje. 
Bawiliśmy się w rytmie disco polo. Muzykę
przygotowali chłopcy z klas trzecich, za co im
bardzo dziękujemy. Zabawa trwała do godziny
21.00. Był to naprawdę udany wieczór.

Dzień uśmiechu

SZKOLNE KOŁO PCK
 Jak co roku 25 października obchodzimy Święto
Młodzieży PCK. Z tej szczególnej okazji składamy
wszystkim najserdeczniejsze życzenia. W
ramach Święta Młodzieży PCK odbywa się
ogólnopolska kampania Uśmiechnij się z PCK pod
hasłem:
 „Uśmiech najkrótszą, najprostszą jest drogą
do szczęścia, do ludzkich serc. Świat jest
piękniejszy, otworzy się przed Tobą, gdy tylko
uśmiechniesz się”
 Zachęcamy Was do serdecznych uśmiechów
każdego dnia, gdyż znane wszystkim
powiedzenie: „Śmiech to zdrowie” okazuje się
być nie tylko metaforą. 
Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika,
że śmiech rozluźnia, poprawia nastrój, wpływa na
dobrą atmosferę w grupie, niekiedy bywa
zaraźliwy. Dlatego uśmiechajmy się jak
najczęściej. Uśmiech, o którym tak często
zapominamy, w dniu codziennym może
zdziałać cuda.
 Aby o tym pamiętać, każdy z uczniów otrzymał
kolorową naklejkę z buźką, która ma przypominać
o codziennym uśmiechu.
Zarząd SK PCK
 21 października odbyły się wybory do Zarządu
PCK. W wyniku tajnego głosowania wybrano nowy
zarząd SK PCK na rok szkolny 2016/2017
Przewodniczący- Patrycja Wojciechowska
Zastępca przewodniczącego- Natalia Urbańska
Skarbnik- Natalia Wiechno
Sekretarz- Agata Zygmuntowicz
Członek- Klaudia-Wojtera
Opiekun- p.Katarzyna Owczarek
Do SK PCK należy 23 uczniów naszej szkoły.

.
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GIMNAZJALNA LISTA PRZEBOJÓW

 Kochani,  wybraliśmy dla Was 11 utworów
i przeprowadziliśmy głosowanie na
najpopularniejszą Waszym zdaniem piosenkę. 
W głosowaniu wzięło udział 53 uczniów. 
 Ku naszemu zdziwieniu wygrała piosenka
zespołu Akcent  –  „Przez Twe oczy zielone”.
Na podium znalazły  się również takie piosenki jak
Alan Walker – Sing Me To Sleep oraz Power Boy
– Perfekcyjna. Czwarte miejsce, już poza podium,
zajął Martin Garrix & Bebe Rexha –
In The Name Of  Love. Piąte miejsce zajęły
piosenki Mig – Ta Malutka Blondynka i Ewelina
Lisowska – Prosta Sprawa. Na miejscu szóstym
znalazła się Natalia Nykiel z utworem Error oraz
Soleo – Oczka Jak Malinki, a na ostatnim miejscu
znalazły się aż 3 utwory tj. Bobi – Cudny Aniele,
Margaret – Cool Me Down i Selena Gomez – Kill
Em With Kindness.
Dziękujemy wszystkim za oddane głosy! :)

KĄCIK CZYTELNICZY

 „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś
nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra”- Henryk
Sienkiewicz
 Zbliżają się długie jesienne wieczory. Dla
niektórych będzie to czas rozmyślań, inni będą
grać na komputerze, ale są tacy, którzy będą
czytać książki. Dla tych, którzy wybiorą wieczór z
książką, mam propozycję. 
  Polecam książkę pt. „Niewzruszenie” autorstwa
Ewy Nowak. Jest to bardzo humorystyczna 
i pełna perypetii rodzinnych książka.
 „Niewzruszenie” to już jedenasta książka Ewy
Nowak. Główni bohaterowie powieści to
rodzeństwo Marianna i Lew Henselowie, mają
niebanalne poczucie humoru, a na dodatek biorą
pod swój dach bardzo oryginalne zwierzę. Siostra i
brat borykają się też z problemami sercowymi, ale
i one są nietypowe.
  Mam nadzieję, że ta książka rozbawi Was i
poprawi humor w listopadowe, deszczowe
wieczory.   
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