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„Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" 
HIV i AIDS ciągle stanowią temat tabu, aby uświadomić uczniów
naszego gimnazjum o sposobach zapobiegania zakażeń  i
pozbyciu się wszelkich stereotypów na temat AIDS, dnia
pierwszego grudnia tego roku odbyło się impreza poświęcona tej
tematyce, przygotowana przez Pana D.Bajona i Panią I.
Pietrasiak. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali
 prezentacje multimedialne oraz sondaż na temat wiedzy o
wirusie, na koniec zatańczono tango. Część uczniów podczas
trwania występów brała udział w konkursie, sprawdzającym,
wiedzę na temat HIV i AIDS. Mamy nadzieję, że nasze działania
nie pójdą na marne i zdobyta wiedza przyda się zarówno teraz,
jaki w dorosłym życiu.

Filip B.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

redakcja gazetki pragnie złożyć
najserdeczniejsze życzenia

pracownikom szkoły i uczniom. 
Życzymy Wam rodzinnych Świąt
spędzonych w miłej atmosferze,
wypoczynku w wolne dni oraz

dużo sukcesów i jeszcze więcej
radości w nadchodzącym 

2017 roku.

Konkursy przedmiotowe - 
etap szkolny. 

W tym roku szkolnym konkursy
"kuratoryjne" odbyły się w listopadzie, a
wzięło w nich udział łącznie 25 uczniów.
Aby zakwalifikować się do etapu
rejonowego, należało uzyskać 80%
prawidłowych odpowiedzi. Powyższe
kryterium spełniło troje uczniów: A.
Szymczyk kl. IIIb z geografii, K. Feldman
i H. Klimczyk kl. IIIa z biologii. Dalsze
zmagania naukowe w styczniu.
Powodzenia!          Julia Wójtowicz

Święto Odzyskania Niepodległości
Rocznica odzyskania niepodległości uroczyście obchodzona
w Gimnazjum w Sulejowie. 
W trakcie uroczystości, uczniowie  przedstawili dzieje
Polaków pod zaborami i ukazali ich walkę o wolną
Polskę.Dowiedzieliśmy się o powstaniu listopadowym i
styczniowym, o postaciach, które zapisały się
szczególnymi zasługami w historii Polski pod
zaborami. Wysłuchaliśmy wiele żołnierskich piosenek
m.in. ,,Szara piechota" i patriotycznych wierszy. Na
zakończenie  Pani Dyrektor, podziękowała uczniom za
piękny występ, nauczycielom za przygotowanie
uroczystości wraz z uczniami. Julia Wójtowicz
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WYCIECZKA DO WARSZAWY

Wycieczka do Warszawy
W dniu 7 listopada 2016 uczniowie klas I pojechali
na całodniową wycieczkę do
Warszawy. Opiekunami byli: Pani Nina Cichoń,
Bożena Zawisza, Katarzyna Michalik i Gabriela
Woźniakiewicz.
Pierwszym celem wycieczki był Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej w Laskach. Uczą się tam osoby niewidome i
słabowidzące.Tam młodzież gimnazjalna dowiedziała
się, jak funkcjonują młodzi ludzie z  wadą wzroku lub
całkowitym jego brakiem. 
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach do
samodzielnego życia przygotowuje się 300 uczniów

 w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku –
wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu,
równowagi. Pod opieką niewidomych przewodników
młodzież odwiedziła specjalnie wyposażone i całkiem
zaciemnione pomieszczenia. Niesamowita
kompozycja dźwięków i zapachów pozwoliła uczniom
zapomnieć, że są na wystawie… Doświadczyli jak
poruszać  się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę
w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w
całkowitych ciemnościach… Mogli poczuć jak to jest w
świecie ciemności i lepiej rozumieć osoby niewidome.
 
                                         Szymon Woźniakiewicz

niewidomych i niedowidzących z całej Polski.
Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do Sejmu.
Tam, pod okiem przewodnika  zwiedzali: galerię Sali
Posiedzeń Sejmu, hall główny (tablicę upamiętniającą
posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II
wojny światowej, tablicę upamiętniająca
parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem, gablotę z laskami
marszałkowskimi), Salę Kolumnową oraz Korytarz
Marszałkowski.
Ostatnim punktem wycieczki była „Niewidzialna
Wystawa”. Wystawa to wyjątkowa interaktywna podróż
w niewidzialny świat, podczas której 
uczniowie mogli wypróbować,  jak sobie radzić

niewidzialna wystawa
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WYCIECZKA DO ŁODZI

w szkole filmowej

.GIMNAZJALIŚCI POZNAJĄ HISTORIĘ ŁODZI
Dnia 13 grudnia odbyła się wycieczka szkolna do
Łodzi zorganizowana przez wychowawcę klasy 2 B
panią Iwonę Pietrasiak.
Po wyjściu z autokaru przywitał nas przewodnik
wycieczki, który czekał na nas przed pałacem Karola
Wihelma Scheiblera, najbogatszego mieszkańca
dziewiętnastowiecznej Łodzi. Później poszliśmy do
gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej. Tam zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie na schodach, na których siadywali
niegdyś jeszcze jako studenci, wybitni przedstawiciele
polskiej kinematografii m.in. tacy jak Roman Polański
czy  Andrzej Wajda,

Po zwiedzeniu pięknego i majestatycznego pałacu
Herbsta  pojechaliśmy do nowo otwartego planetarium
w budynku pierwszej łódzkiej elektrowni EC1, w
którym obejrzeliśmy ciekawy film popularno-naukowy
na temat czarnych dziur. Następnie wsiedliśmy do
autobusu i pojechaliśmy na ulicę Piotrkowską. Tam
usłyszeliśmy wiele interesujących historii z życia
jednego z najwybitniejszych mieszkańców Łodzi,
Juliana Tuwima. Niektórzy nasi koledzy zrobili
sobie zdjęcie z pisarzem siedzącym na ławeczce.
Ostatnim punktem wycieczki była galeria handlowa w
Manufakturze. Tam wszyscy kupili sobie coś do
jedzenia. Do wyboru mieliśmy różne restauracje m.in.
McDonalda, KFC i inne. Do domu wróciliśmy około
godziny 21.                                             Olaf Bajon

Następnie spacerowaliśmy ulicami robotniczej
d z i e l n i c y Księży Młyn. Od przewodnika
dowiedzieliśmy się wiele o życiu i warunkach pracy
robotników na przełomie XIX i XX wieku.
Zwiedzaliśmy również  wnętrza pałacu Edwarda
Herbsta - właściciela fabryk. W pałacu dokonano
niedawno gruntownej renowacji. W budynku znajdują
przepiękne starodawne meble, obrazy słynnych
polskich i zagranicznych malarzy oraz porcelana z
Miśni i Chin. Pan przewodnik ciekawie opowiadał nam
o mieszkańcach i o zwyczajach panujących w willach
bogatych fabrykantów.

Filip na ławeczce Tuwima

wnętrze pałacu Hebsta
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GALERIA
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