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N I E C O D Z I E N N A    W Y C I E C Z K A
W dniu 4 listopada przedstawiciele społeczności Gimnazjum nr 1 w Zawierciu im. Tadeusza Kościuszki 

mieli okazję zwiedzić wystawę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
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REDAKTORZY  GAZETKI 
GaGim
Szkolna gazetka GaGim istnieje od 2007r. Od września działała nowy zespół redakcyjny naszej
gazetki.
Wszyscy dziennikarze mają własne zainteresowania i hobby, ale łączy ich wspólna pasja -  pisanie
tekstów dziennikarskich, robienie zdjęć i redagowanie gazety szkolnej.
W składzie redakcji są uczniowie klas trzecich i pierwszych. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. W
związku z tym redaktorzy zmieniają się dosyć często. W skład tegorocznego zespołu redakcyjnego
wchodzą:
- Joanna Czerwińska
Uwielbia książki, muzykę oraz filmy (zwłaszcza seriale). Próbuje pisać swoje opowiadania .Jest
posiadaczką czterech psów, trzech kotów i dwóch wiewiórek –  śmiało można powiedzieć, że jest
miłośniczką zwierząt.
- Agnieszka Klimek
Uwielbia sagę Gwiezdnych Wojen (inne książki też, ale nie tak bardzo). Pisze własne opowiadania.
- Konrad Czech
Najbardziej lubi tworzyć scenografie i dekoracje na różne uroczystości i przedstawienia. Udziela się
czynnie w życiu szkoły. Jest członkiem RSU.
- Mikołaj Matyszczyk
Interesuje się sportem, a dokładnie piłką nożną. Lubi czytać książki, jego ulubiony przedmiot to język
polski.
- Szymon Cisowski
Uczeń Niepublicznej Szkoły Muzycznej im. Leona Dimanta w Zawierciu. Jego pasją oprócz muzyki 
jest jeszcze informatyka.
- Oskar Kapituła
Interesuje się sportem, uwielbia szczególnie koszykówkę.
- Ja natomiast  interesuję się informatyką, lubię oglądać filmy i seriale telewizyjne.

Jakub Mucha

Redakcja gazetki Gagim
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NIECODZIENNA WYCIECZKA

4.11.2016r. uczniowie naszej szkoły w ramach działań Szkół
Stowarzyszonych UNESCO udali się na szczególną wystawę do Pałacu
Prezydenckiego w Warszawie. Wystawa nosiła tytuł „Pamięć Polski” i
zawierała oryginalne dokumenty związane z historią naszego narodu takie
jak:
ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI DAWNY DOKUMENT ZBILUTA Z 1153 r.
AKT UNII KREWSKIEJ
AKT EREKCYJNY ZWIĄZKU PRUSKIEGO
MSZAŁ ZAKONU KRZYŻACKIEGO Z BIBLIOTEKI MARIACKIEJ W
GDAŃSKU
ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI "O POPRAWIE
RZECZYPOSPOLITEJ"
KAZIMIERZA STRONCZYŃSKIEGO OPISY I WIDOKI ZABYTKÓW
STAROŻYTNOŚCI W KRÓLESTWIE POLSKIM
TESTAMENT POLITYCZNY KSIĘCIA ADAMA JERZEGO
CZARTORYSKIEGO
PROCES O MORSKIE OKO ARCHIWUM TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO
To było niesamowite odczucie obcować z tymi zabytkowymi dziełami, tym
bardziej, że nie są one udostępniane i prezentowane na co dzień. Pani
dyrektor bardzo spodobała  się mała książeczka "O poprawie
Rzeczypospolitej". Sama tak komentuje wystawę: "Miło było patrzeć, że
p.Aleksandrę Widawską ogromnie wzruszył oryginał Aktu Unii Krewskiej
zawartej w 1385r. Panią Labochę zaciekawiły specyficzne warunki, w
których przechowuje się i przewozi tak wiekowe dokumenty. A pani J. Pacia
z niedowierzaniem spoglądała na stworzony w XII w. Rocznik Świętokrzyski
dawny, który był bardzo podobny do jej służbowych notatek w kalendarzu na
rok 2016."
Nam najbardziej spodobał się Mszał Zakonu Krzyżackiego, który
chcielibyśmy przeczytać i obejrzeć od deski do deski.

Szymon Cisowski

Z ŻYCIA SZKOŁY
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nasz Samorząd Uczniowski dzięki swej pomysłowości, kreatywności i
skutecznemu działaniu cieszy się dużym uznaniem całej społeczności
szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym funkcję przewodniczącego Rady Samorządu
Uczniowskiego piastuje Wojtek Kubicz z klasy IIId, zastępcą jest Karol Sowa
z IIId, sekretarzem Magda Milka z IIIb, a skarbnikiem Marcin Szekiel z IIId.
Na kolejnych spotkaniach SU zdecydował o kontynuacji akcji podjętych w
latach ubiegłych takich jak: „Szczęśliwy numerek”, prowadzenie Funpage'a i
prezentacja informacji na gazetce ściennej. Samorząd Uczniowski będzie
inicjował nowe działania, a także realizował zadania, które zaproponowali
nam nasi poprzednicy, np.: dyskoteki szkolne, Dzień Piżamowy, akcje
charytatywne. Przed nami organizacja 17 Inwazji Mikołajów. Zapraszamy
wszystkich do zabawy. Nie zapomnijcie w tym dniu założyć czerwonej
czapeczki.

Konrad Czech

Rada Uczniowska G1Prezentacja eksponatów

Uczestnicy wycieczki

A.S.A.S.

A.S.
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W H O   IS   W H O

Dziękuję za rozmowę, życzę ci spełnienia marzeń
i kolejnych sukcesów w konkursach.

Konrad Czech

Z Szymonem Cisowskim rozmawia Konrad Czech
Wielu z nas walczy o tytuł laureata bądź finalisty w konkursach przedmiotowych, natomiast Szymon Cisowski z klasy

IIIB preferuje udział w konkursach informatycznych i odnosi na tym polu liczne sukcesy. Ostatnim z nich było zdobycie
tytułu laureata w konkursie DIGITAL CHAMPIONS SZKOŁA.

Jak się poczułeś, gdy dowiedziałeś się, że
jesteś laureatem konkursu?
- Gdy zobaczyłem listę leauratów konkursu
ogłoszoną na stronie internetowej organizatora,
byłem mile zaskoczony, ponieważ tam znalazłem
swoje imię i nazwisko. Ta wiadamość sprawiła mi
ogromną radość i satysfakcję, mimo że na
początku nie dowierzałem temu, co widzę.
Wyjaśnij proszę, na czym polegał konkurs
DIGITAL CHAMPIONS SZKOŁA?
- Konkurs polegał na przedstawieniu pomysłu
lekcji przyszłości z wykorzystaniem technologii
edukacyjnej, w której chciałbym uczestniczyć.
Jaki był twój pomysł na pracę konkursową i
jakie działania podjąłeś przy jego wykonaniu?
- Mój projekt przedstawiłem w formie prezentacji
multimedialnej. Była to lekcja przyszłości, która
polegała na technologii wirtualnej rzeczywistości.
Bohater, który 

występował w mojej prezentacji, przebywając w
parku, uczył się geometrii, biologii przy pomocy
narzędzia "google glass". Ale gdy po pewnym
czasie pogoda się zmieniła, uczeń wrócił do
szkoły na lekcję programowania, na której każdy
uczeń miał zaprezentować swoją autorską
aplikację na androida.
Jaką nagrodę otrzymałeś oprócz tytułu
laureata konkursu?
- W nagrodę otrzymałem zestaw ruchomych
klocków Lego, dzięki którym mogę budować
różne "ruszające się zabawki". Dostałem również
3-miesięczny internetowy dostęp do wybranego
edukacyjnego programu komputerowego GWO.
Jesteś uczniem klasy trzeciej. Jakie masz
marzenia, plany dotyczące przyszłości?
Moim marzeniem jest dostanie się na studia
informatyczne. Choć jeszcze nie wiem dokładnie
na jaki kierunek, bo jest ich bardzo dużo.

Wręczanie nagrody Szymonowi

Szymon Cisowski

A.S.

A.S.
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N O C N E   Ł A P A N I E   D U C H Ó W

W ostatnich dniach października miała miejsce bardzo ciekawa wycieczka
nazwana “Łapaniem duchów”.
Spotkaliśmy się tuż przy dworcowym przystanku autobusowym i
pojechaliśmy do Ogrodzieńca. Zaraz po przyjeździe zakwaterowaliśmy się
w pokojach, w których zostawiliśmy zbędne manatki i wyruszyliśmy na
zamek ogrodzieniecki.
Następnie na polanie na terenie zamku piekliśmy kiełbaski nad rozżarzonym
ogniskiem, siadając w kręgu na ławkach.
Oczywiście nie zabrakło nam fascynujących pomysłów, takich jak
podświetlanie latarkami wieży zamkowej czy “Wzywanie Batmana”
(świecenie cienkimi promieniami na zamglone niebo).
Nagle pojawili się dwaj panowie w staroświeckich strojach o brunatnej
barwie  z przepastnymi kapturami, zaczęliśmy się zastanawiać, czy to nie
legendarni Jedi z “Gwiezdnych Wojen” i czy na zamku nie powstała ich nowa
Akademia. 

Nasze przypuszczenia jednak legły w gruzach (być może wraz z zamkiem),
kiedy się dowiedzieliśmy, że ci panowie są przewodnikami.
Nasi niedoszli Jedi bardzo ciekawie opowiadali o historii zamku, jego okresie
świetności, właścicielach, legendach i duchach. Bardzo miło minął nam czas
z nimi spędzony. Muszę się przyznać, że trochę się bałam, gdy
wędrowaliśmy wieczorem po zamku. Na każdym kroku musieliśmy się mieć
na baczności - bowiem za każdym zakrętem czekała na nas nowa
tajemnicza i straszna niespodzianka.
Na zamku straszyło niesamowicie dużo duchów: duch bezokiego starca,
Biała Dama, która była dawniej córką samego właściciela zamku, krakowski
bankier Seweryn Boner, a także jego żona, która przez swe ciężkie
przewinienia została uwięziona na zamku.
Po nocnym zwiedzaniu zamku musieliśmy się udać na odpoczynek (będę
szczera - nikt nie poszedł spać przed północą).
Następnego dnia zjedliśmy śniadanie, spakowaliśmy się i złożyliśmy
wszystkie plecaki w jednym miejscu i ruszyliśmy naprzód, “Ku przygodzie!”. 

Podczas wyprawy odkryliśmy sekret okolicznych bunkrów i ich
przeznaczenie, piękno jurajskich lasów oraz zwiedziliśmy zrekonstruowaną
osadę na górze Birów. Co prawda odbiegała ona nieco od rzeczywistego
wyglądu w tamtych czasach, ale nasza wyobraźnia została bujnie
pobudzona i wyobraziliśmy sobie, jak ludzie żyli przed wiekami.
Niestety czas mijał nieubłaganie szybko.
Rozmawialiśmy długo, wracając do domu, lecz kiedy musieliśmy się
rozstać, każdy czuł zapach jurajskiej przyrody i czuł smak przygody. Oby
takich wycieczek było więcej!

Agnieszka Klimek

Zabawy z latarką

Zamek, na którym straszy

Na górze Birów

A. Klimek

A. Klimek

A. Klimek
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MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik był szczególnym miesiącem dla bibliotek. Wtedy w naszej
szkolnej bibliotece odbyło się dużo konkursów. Wielu z nas brało w nich
udział i wywalczyło ciekawe nagrody.
Jednym z nich był konkurs „ Żywa rzeźba- nasza wizja lektur”. Polegał on na
zrobieniu zdjęcia ukazującego rzeźbę, stworzoną z co najmniej połowy
uczniów danej klasy i dotyczącej treści dowolnie wybranej lektury, np.
„Kamienie na szaniec” oraz przesłaniu go do biblioteki. W tym konkursie
zwyciężyła klasa III „b”. Kolejny quiz polegał na stworzeniu z tytułów książek
zdania. Zwycięzcą konkursu została Iga Wojtasik z klasy I „b”. Iga Wojtasik
zwyciężyła również w zabawie polegającej na odgadnięciu liczby kuleczek w
słoiku. W konkursie „Wypożycz książkę i wygraj książkę” trzeba było liczyć
na szczęście w losowaniu. W turnieju bibliotecznym „Gry logiczne”
zwyciężył Karol Sowa z klasy IIId. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater
literacki” wygrali: Natalia Gryc Ib, Agnieszka Klimek Id i Łukasz Rasztabiga
Ia. Konkursowe prace można obejrzeć na stronie głównej naszej szkoły i na
wystawie w bibliotece.
Takie wydarzenia to odskocznia od codzienności oraz dobra okazja do
wykazania się pomysłowością i sprawdzenia swoich umiejętności.
Mikołaj Matyszczyk

Laureaci konkursów bibliotecznych

"Wymieńmy się książkami"
W październiku w naszej szkole odbyła się akcja „Wymieńmy się
książkami”. Każdy  z uczniów mógł przynieść swoją książkę, którą
przeczytał tyle razy, że zna ją od deski do deski lub taką, która mu się po
prostu nie spodobała i wymienić się na taką, jaką przyniósł inny uczeń lub
nauczyciel.
Akcja trwała cały miesiąc, a przez ten czas kilkoro z naszych uczniów
codziennie zaglądało do biblioteki w poszukiwaniu nowych książek do
wymiany. Wielu uczniów również takiej wymiany dokonało. Na stolikach
pojawiły się książki wszelakich rodzajów, zaczynając od repetytorium, a
kończąc na powieściach autorstwa Stephana Kinga czy mangach. Zapewne
każdy znalazł tu coś dla siebie. Zasada panująca przez całą akcję była
prosta. Jeśli chcesz zdobyć jakąś książkę, musisz koniecznie przynieść
swoją.
Na zakończenie grupa osób, która była zaangażowana w całą imprezę
spędziła długą przerwę przy herbacie i ciasteczkach, rozmawiając na temat
książek i przebiegu akcji. Myślę, że każdy z uczestników miło spędził czas i
znalazł książkę dla siebie.
Dwa lata temu na pomysł akcji wpadli uczniowie, którzy w tej chwili są już w
liceum, ale to od nich wszystko się zaczęło. Jak zapewniają panie z biblioteki
następna tego typu akcja odbędzie się w drugim semestrze. Jeśli tym razem
ktoś nie zdążył lub po prostu zwyczajnie przegapił wymianę, serdecznie
zapraszam na kolejną. Z pozoru może się to wydawać nudne i
bezsensowne, ale prawda jest inna. Poprzez uczestnictwo w tej akcji można
zapoznać się z nową osobą,  która pasjonuje się tymi samymi książkami i
przez to zawiązać nową znajomość. Dzięki temu możemy również znaleźć
książkę, której szukaliśmy od dłuższego czasu. Osobiście jeszcze raz
zachęcam wszystkich uczniów do wspólnej wymiany, tym bardziej, że
następnym razem do akcji włączy się inna szkoła i Biblioteka Miejska.
Pojawi się więcej ciekawych książek, które może przypadną nam do gustu
Joanna Czerwińska

K. Sowa - zwycięzca "Gier Logicznych"

Wymiana książek

O książkach przy herbacie

A.S.

A.S.

A.S.

L. Kuszak
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