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MEDIA SĄ NAJWIĘKSZĄ JEDNOSTKĄ 
WŁADZY NA ZIEMI

Drodzy Czytelnicy!
Witamy w kolejnym numerze szkolnej
gazetki. Długo zastanawialiśmy się, jaki
temat mógłby Was zaciekawić.
Stwierdziliśmy w końcu, że najlepiej
będzie, jeśli aktualnego „Gimbusa”
poświęcimy mediom i wszystkiemu, co z
nimi związane. W ten sposób powstało 12
stron dotyczących naszych praw w sieci,
realnych zagrożeń oraz sposobów
radzenia sobie z nimi. Oprócz artykułów
wiodących w numerze znajdują się również
inne ciekawe materiały, jak np. wywiad z
panią Kasią Dabrowską, rozmowa z
Emilką Gancarek, wygrana w konkursach,
podsumowanie konferencji, debata na
temat praw dziecka, kilka pytań do p. Anny
Neczajewskiej - Kozińskiej i inne. Liczymy,
że przygotowana przez nas gazetka
przypadnie Wam do gustu i chętnie
sięgniecie po nią w wolnej chwili. Cały czas
zachęcamy do przyłączenia się do
naszego zespołu. Czekamy na Was w
czwartki na 7 i 8 godz. lekcyjnej.

..

Mimo iż temat cyberprzemocy wraca na
różnorodnych zajęciach niczym bumerang,
cały czas do końca nie jesteśmy
świadomi, jak wielką krzywdę możemy
wyrządzić drugiej osobie, publikując bez jej
zgody zdjęcia czy obraźliwe komentarze.
Pamiętajmy, że nie jesteśmy bezkarni i
musimy się liczyć z poważnymi
konsekwencjami, jeśli oczywiście
naruszymy czyjąś prywatność.
Pamiętajcie! Raz zamieszczona fotografia
zostaje w Internecie na zawsze. Może
więc warto się zastanowić, zanim
wrzucimy do sieci kolejną fotkę?

.

.

Premiera "Chłopów"
W.S.Reymonta
wywołała w naszym
mieście nie lada
sensację. Sala
MOK - u pękała w
szwach, a widzów
wciąż przybywało.
Nic dziwnego,
spektakl okazał się
wspaniałym
widowiskiem, a
aktorzy wykazali
się prawdziwym
talentem. Jesteśmy
dumni, gdyż na
scenie mogliśmy
podziwiać jedną z
naszych uczennic-
Emilię Gancarek.
Wywiad z Emilką
na str.8

www.valtech.com/blog/from-mass-media-to-social-media/

fot. K. Świtalski

fot. K. Switalski
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Czy są  przepisy, które gwarantują nam prawo do prywatności w
kontaktach z mediami?
p. Anna Neczajewska – Kozińska: Dokumenty, które gwarantują prawo
do prywatności, w tym ochrony danych osobowych i prawa obywatela w
kontaktach z mediami: art. 47 Konstytucji RP, Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka, prawo karne i cywilne, Konwencja o prawach dziecka 
Jakich danych nie powinno się ujawniać w sieci?
Konieczna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PESEL,
adres zamieszkania, data urodzenia).
Każdy ma prawo samodzielnie decydować, jakie elementy życia
prywatnego mogą zostać upubliczniane przez osoby trzecie. Wyjątkiem
są osoby publiczne. Polskie prawo gwarantuje ochronę prywatności i wielu
innych wartości nazywanych dobrami osobistymi (np. zdrowie, tajemnica
korespondencji, wizerunek, nazwisko, swoboda sumienia).
Czym jest stalking?
Jest to uporczywe nękanie drugiej osoby również przez telefon, drogą
mailową. 
Zgodnie z prawem takie postępowanie podlega karze.
„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub
istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3.”
Co zrobić jeśli stwierdzimy, że ktoś nas obraża, zniesławia w sieci?
Internet nie może być miejscem  bezkarnych czynów. Osoba
niepełnoletnia powinna poinformować o zaistniałej sytuacji osobę dorosłą. 
Ona w imieniu osoby niepełnoletniej może zgłosić zdarzenie na policję, do
prokuratury czy do głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
red. Natalia Derda, Oliwia Pelikan

Przygotowując się do projektu
"Włącz się. Młodzi i media",
zastanawialiśmy się, jak wygląda
sprawa uregulowań prawnych
odnośnie korzystania z sieci. W
Internecie znaleźliśmy mnóstwo
różnorodnych odpowiedzi na ten
temat, jednak zdecydowaliśmy, że
poprosimy o pomoc nauczycielkę
WOS-u, p. Annę Neczajewską -
Kozińską, która rozwieje nasze
wątpliwości i udzieli nam
wyczerpujących wskazówek.

.

SONDAŻ NICOLI KRAWCZYK
Zapytaliśmy uczniów naszej
szkoły, jakie filmy oglądają i z
jakich mediów korzystają, aby
zdobyć informacje o świecie.
Pierwsze pytanie dotyczyło
programów telewizyjnych
najczęściej oglądanych przez
młodzież.
Większość uczniów wskazała
seriale (np.,,Przyjaciółki",
,,Pierwsza miłość", ,,Szkoła" i
,,Barwy Szczęścia") oraz programy
rozrywkowe typu: ,,Azja Express",
,,Top Model", a także programy
muzyczne np. ,,The Voice Of
Poland".
Zastanawialiśmy się, czy
uczniów naszej szkoły interesują
filmy wyświetlane obecnie w
kinie. W związku z tym
zapytaliśmy ich, na co obecnie
warto wybrać się do kina.
Większość młodzieży
odpowiedziała, że interesują ich
filmy grozy i horrory. Tytuły, które
najczęściej powtarzały się w naszej
sondzie, to: ,,OUIJA: Narodziny
zła", ,,Kiedy gasną światła".
Niewielka liczba osób wskazała
również film pt. ,,Za niebieskimi
drzwiami".
Każdy z nas korzysta z
różnorodnych źródeł informacji.
W dzisiejszych czasach większość
osób poszukuje wiadomości w
Internecie i tak też odpowiedzieli
nasi gimnazjaliści. Jednak część z
nich korzysta równiej z innych
środków masowego przekazu:
książek, telewizji czy radia.
W kolejnym pytaniu
sprawdzaliśmy wiedzę naszych
uczniów na temat
dziennikarstwa. Zapytaliśmy
uczniów, czy wiedzą kim są:
Magdalena Mołek i Dorota
Wellman. Wszyscy bezbłędnie
odpowiedzieli, iż są to dziennikarki
z telewizji.

.

http://websecurity.pl

.
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        Wywiad z panią Katarzyną Dąbrowską

Zawsze w pełnej gotowości do pracy, zaangażowana,
uśmiechnięta, radosna i skora do pomocy - gdybyśmy
przypadkowemu uczniowi w ten sposób
scharakteryzowali jedną z nauczycielek, nikt nie
miałby wątpliwości, każdy bez wątpienia wskazałby
panią Katarzynę Dąbrowską. W naszej szkole pani
Kasia uczy religii, a oprócz tego jest wspaniałym
opiekunem Samorządu Uczniowskiego z
nieokiełznaną liczbą pomysłów w głowie. Uwielbiana
przez uczniów, z prawdziwą pasją wykonuje swój
zawód. Zapraszamy do lektury.

Karolina Kostan, Katarzyna Jagusiak: Czy trudno
jest pełnić funkcję opiekuna Samorządu
Uczniowskiego ? 
p. Katarzyna Dąbrowska: Jest to funkcja, która
wymaga zaangażowania, a co za tym idzie
poświęcenia czasu, ale bardzo lubię to robić i ciągle
poszukuje nowych pomysłów do działalności SU.

2. Jak Pani ocenia pracę z młodzieżą w szkole?
Uwielbiam pracę w szkole, uważam, że młodzież ma
wielkie możliwości działania, rozwoju, zaskakuje
wrażliwością. Często potrzebuje tylko przewodnika po
drogach młodości. Staram się młodym w tym
towarzyszyć.

3.Dlaczego zdecydowała się Pani  na prowadzenie
koła wolontariatu?
Wolontariat to bezinteresowna pomoc niesiona
potrzebującym. Chciałabym, aby uczniowie naszego
gimnazjum mieli możliwość rozwijania empatii,
poznawania różnych form pomocy innym, dlatego na
co dzień współpracuję z Fundacją Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  i 
Przyjaciel z Sercem, do czego też gorąco zachęcam.
Korzystając z okazji,chciałabym też powiedzieć, że
uczniowie kończący gimnazjum za udział w
wolontariacie otrzymują zaświadczenie i dodatkowo 2
punkty na świadectwie.

4. Jak motywuje Pani uczniów do podejmowania
działań na rzecz szkoły, środowiska lokalnego?

Zachęcam do udziału w różnych akcjach, promuję
pewne przedsięwzięcia, wydarzenia, a przede
wszystkim sama aktywnie uczestniczę w tych
projektach. Wiele akcji zrodziło się po indywidualnych
rozmowach z uczniami, rodzicami oraz mieszkańcami
naszego miasta, dlatego uważam, że powinno się
słuchać, obserwować  i nie mówić ,, nie dam rady’’ i
„nic nie mogę zrobić ‘’. Jeśli czegoś naprawdę
chcemy, o czymś marzymy, to musi nam się to udać -
wierzę w to. Trzeba pamiętać,że największa siła
drzemie w nas samych. Czasami wystarczy mieć
dobry pomysł, a reszta zaczyna układać się sama, na
naszej drodze pojawiają się odpowiednie osoby i nie
wiedzieć kiedy, nasze marzenia stają się realne.

.

.

.

.
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K.Kostan, K.Jagusiak: Czy zawsze chciała Pani
pracować z młodzieżą?
p.K.Dąbrowska: Tak, od szkoły podstawowej do
liceum zawsze pełniłam funkcję przewodniczącej
klasy, organizowałam różne akcje, imprezy i to z
pewnością przygotowało mnie do pracy z młodzieżą.
Czy to prawda, że ma Pani wykształcenie
muzyczne?
Studiowałam nie tylko teologię, ale równocześnie
pedagogikę wczesnoszkolną z muzyką. Przez 3 lata
realizowałam program na kierunku: wychowanie
muzyczne. Tak więc emisja głosu, kształcenia słuchu,
dyrygowanie, harmonia, historia muzyki nie są mi
obce. Zdobytą wiedzę do dzisiaj wykorzystuję.

Czy w naszej szkole odbędzie się jeszcze jeden
wieczór filmowy?
Oczywiście, że tak, jednak ze względu na brak
odpowiedniego sprzętu przesuwamy wieczory filmowe,
które z pewnością będą odbywać się w naszej szkole
cyklicznie. Nie zabraknie dobrego filmu, pysznego
popcornu i gorącej czekolady.

Co Pani sądzi o ostatnim wydarzeniu, którego
byliśmy uczestnikami - Festiwalu Objazdowym
Watch Docs ? 

Pomysł festiwalu bardzo mi się podobał, liczę na jego
kontynuację. Ta forma ukazywania świata, jego
problemów, a także piękna jest dobrym sposobem
dotarcia do młodego człowieka. Szkoda, że tak mało
szkół odpowiedziało na zaproszenie. 

Jak zaprezentowali się nasi uczniowie w czasie
dyskusji z ekspertami?
Nasi uczniowie, jak zwykle, pokazali, że można na
nich liczyć. Choć byli nieco onieśmieleni sytuacją,
próbowali wziąć udział w dyskusji.
Najważniejsze jednak z tego wydarzenia było to, że
nasza szkoła odpowiedziała pozytywnie na
zaproszenie MOK-u do wzięcia udziału w tej imprezie.
Nawet jeśli nasi uczniowie nie wzięli aktywnego udziału
w dyskusjach, to z pewnością poszerzyli swoje
horyzonty na postrzeganie świata wokół nas. 

Pani Kasia z uczniami podczas jednej z akcji

„Od zawsze lubiłam angażować się w różnorodne akcje. W szkole
podstawowej i liceum pełniłam funkcję przewodniczącej, dlatego
organizowanie imprez nie jest mi obce”

Czy mogłaby Pani polecić film
albo program telewizyjny, który
warto zobaczyć?
Zawsze z wielkim
zainteresowaniem oglądam
programy publicystyczne ( np.
„Warto rozmawiać”) czy filmy
dokumentalne (np. „Świat bez
fikcji’). Staram się być na bieżąco z
wydarzeniami dnia codziennego,
aby w rozmowach z młodzieżą
wykorzystywać ,,przykłady z
życia''. Nie jestem znawczynią
kina, ale zawsze chętnie obejrzę
film ,, Życie jest piękne' Roberta
Benigniego, czy ,, Wichrowe
wzgórze'' Petera Kosminsky. 
Filmy, które zmuszają do refleksji,
zostawiają to ,,coś'' w naszej
codzienności. 
Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.

.
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Narodowe Święto Niepodległości

Chór pod kierunkiem p. B.Zając jak zwykle uświetnił akademię

8. listopada br.
młodzież
Gimnazjum im.
Jana Pawła II
w Kłobucku
wzięła udział w
uroczystym
apelu
poświęconym
98. rocznicy
odzyskania

przez Polskę
niepodległości.
Przygotowaniem
akademii
zajęły się: p.
Joanna
Rosicka –
Polewka, p.
Anna
Neczajewska
– Kozińska i p.

Bożena Zając.
O dekorację
zadbali p.
Renata Zych i
p. Maciej
Mońka.
Zaprezentowany
przez uczniów
program
muzyczno –
poetycki

przypomniał
zebranym o
niezwykle
ważnym
wydarzeniu
historycznym
dla naszego
kraju, a piękne
pieśni
patriotyczne,
które niegdyś

wspierały w
trudnych
chwilach,
wzruszały i
radowały
serca, zostały
donośnie
odśpiewane
przez 
młodzież.
11 listopada 

jest bardzo
ważną datą
historyczną  i
znaczącym
świętem
narodowym.

POMAGALIŚMY MAŁEJ ZOSI
Akcje charytatywne są w naszej szkole niemal już
tradycją. Tym razem opieką otoczyliśmy Zosię
Wardaszko, u której w wieku 3 miesięcy pojawił się
złośliwy nowotwór oka prawego. Postępująca choroba
sprawia, że koszty leczenia stają się coraz większe,
dlatego też należy jak najszybciej podjąć działania
mające na celu pomoc dziewczynce. W związku z tym
podczas ostatniego spotkania z rodzicami
poprosiliśmy zebranych o zakup pysznych wypieków
przygotowanych przez uczniów i rodziców. Jak zwykle
nikt nie przeszedł obojętnie wobec krzywdy drugiego
człowieka. W zbiórce udało nam się zebrać 750
złotych, za co szczerze dziękujemy. 

PRZYGOTOWANIA DO ORSZAKU
Już niebawem, bo 6. stycznia br., ulicami naszego
miasta przejdzie wyjątkowy Orszak Trzech Króli.
Będzie to innowacyjna uroczystość, w której
organizację włączą się wszystkie placówki oświatowe
naszego miasta, Miejski Dom Kultury, Urząd Gminy,
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej oraz
kłobuckie parafie. Głównym koordynatorem orszaku
jest p. Katarzyna Dąbrowska. W tym dniu uczcimy
Święto Trzech Króli w nietypowy sposób - bowiem
oprócz pochodu w planie przewidziane jest również
wspólne kolędowanie. Na scenie pojawią się solowi
wokaliści, dzieci, zespoły i wszyscy pragnący
przyłączyć się do śpiewania. Liczymy na Waszą
obecność.

.
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BEZPIECZNIE W SIECI. CZY TO W OGÓLE MOŻLIWE?

Media otaczają nas ze wszystkich stron, a różnorakie
portale społecznościowe stały się częścią naszej
codzienności. Jesteśmy z nimi tak oswojeni, że
wirtualny świat wydaje nam się bezpieczny i bliski.
Coraz częściej jednak zapominamy o zasadach
obowiązujących w internecie. Wbrew pozorom w sieci
czyha na nas wiele niebezpieczeństw. Jak ich
uniknąć?
Prywatność w sieci!
Zdjęcia i wpisy, które opublikujesz dziś, za jakiś czas
mogą się okazać powodem do wstydu, a należy
pamiętać, że internet nigdy nie zapomina. Raz
opublikowane w nim informacje nie znikną, nawet gdy
później je skasujesz. Nigdy nie wiesz, kto tak
naprawdę ma dostęp do materiałów na twoim profilu, a
przecież każdy może je swobodnie skopiować.
Pamiętaj też, że niektóre informacje, np. o wyjeździe,
mogą okazać się przydatne dla włamywaczy. Nie
zamieszczaj więc na portalach społecznościowych
zbyt wielu informacji o sobie.
Internetowe znajomości!
Poznawanie nowych ludzi przez internet to wspaniałe
doświadczenie, jednak jak we wszystkim potrzebny
jest tu zdrowy rozsądek. Nie podawaj nieznajomym
swoich danych, jeśli możesz, posługuj się nickiem. Nie
umawiaj się z nimi na spotkania w realnym świecie, bo
tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej
stronie komputera, bez względu na to, jak miły się
wydaje.

Każdy klik ma znaczenie!
Bądź ostrożny, gdy coś instalujesz lub wyrażasz na
coś zgodę. Pozornie niewinne reklamy czy aplikację
mogą służyć do wyłudzania informacji lub pieniędzy.
Bądź uważny i nie daj się zwieść pozorom.

Grunt to mocne hasło!
Dbaj o dobre zabezpieczenia na swoim koncie. Używaj
różnych haseł, gdyż jedna kombinacja używana
wielokrotnie sprawia, że stajesz się prostym celem do
ataku. Mocne hasła mają co najmniej 8 znaków,
wielkie i małe litery oraz znaki interpunkcyjne. Zadbaj
też, by twoimi hasłem nie była data urodzin czy imię
psa. Pamiętaj też, że hasła nie zdradza się nawet
przyjaciołom, a administratorzy strony nigdy cię o nie
nie poproszą.

Szacunek!
Nie zamieszczaj na portalach społecznościowych
zdjęć i filmów z udziałem innych osób, jeśli nie
zgadzają się na ich publikację. Czy ty czułbyś się
dobrze, wiedząc, że kompromitujące cię materiały
krążą po sieci, a twoje zdjęcia z głupią miną ma już
każdy? Traktuj innych, tak jak sam chciałbyś być
traktowany. Pamiętaj, że słowa w internecie ranią tak
samo jak w rzeczywistości, a negatywne komentarze
mogą sprawić komuś wielką przykrość. Nie wyjawiaj
tajemnic innych osób. Wbrew pozorom nie jesteś
anonimowy, a przestępstwa na poziomie wirtualnym
są karane w rzeczywistości.

Dorośli nie są źli!

Gdy w jakikolwiek sposób ktoś skrzywdzi
cię niewłaściwymi komentarzami lub cię
zadręcza, pamiętaj, że możesz liczyć na
wsparcie rodziców lub nauczycieli.
Reaguj i zgłaszaj rzeczy, które cię
zaniepokoją lub wydają ci się nie na
miejscu.
red. Julia Pawełczak
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Szkolenia, konferencje, warsztaty to najlepsza metoda
rozwoju i świetna okazja do doskonalenia swoich
umiejętności zawodowych. Tego typu spotkania dają
możliwość wymiany doświadczeń, podążania za
najnowszymi trendami w danej dziedzinie oraz
poznania wyjątkowych specjalistów, którzy
niejednokrotnie proponują pionierskie rozwiązania.
Nauczyciele naszej szkoły regularnie biorą udział w
różnorodnych formach doskonalenia mających na celu
wielostronne wspomaganie rozwoju uczniów.
Interesującą formą wsparcia młodzieży była
konferencja pod nazwą Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji zorganizowana w Zespole
Szkół im. T. Kościuszki w Pankach. Podczas
spotkania głos zabrali fachowcy w dziedzinie
medycyny, psychologii, logopedii i
oligofrenopedagogiki. W swoich wystąpieniach
przybliżyli zebranym dane na temat
neurobiologicznego podłoża dysleksji, zaburzeń
neurorozwojowych i przyczyn samookaleczania oraz
wpływu dysleksji rozwojowej na naukę języków
obcych.

Kolejnym ważnym spotkaniem była Międzynarodowa
Konferencja Naukowa „Jestem osobą z autyzmem –
dajcie mi szansę” zorganizowana w Zespole Szkół
Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie.
Gościem specjalnym tegorocznego zjazdu była Alicia
Eysenck – psycholog kliniczny z dwudziestoletnim
stażem w  National Health Service. W spotkaniu
uczestniczyli specjaliści ze Słowacji i z Polski m.in.
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, którzy omówili
niezwykle ważne zagadnienia dotyczące problematyki
autyzmu.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Jestem osobą z autyzmem - dajcie mi szansę

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

NOWINKI W DZIEDZINIE EDUKACJI
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego to nieodłączny element pracy nauczyciela. W tym numerze
przygotowaliśmy krótkie podsumowanie konferencji, które odbyły się niedawno w naszej okolicy.

. .

.
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Emilka podczas ostatniego występu

Emilka Gancarek (w środku)

Natalia Derda, Oliwia Pelikan:
Słyszałyśmy, że występujesz w
MOK-u. Od jak dawna działasz w
grupie Mix - Art?
Emilia Gancarek: W tej grupie
działam od samego początku.
Bardzo to lubię, dlatego staram się
uczęszczać na wszystkie próby i
być na nich aktywna.
Jak to się stało, że trafiłaś do
tego zespołu?
Zachęciła mnie do tego rodzina.
Moje rodzeństwo również jest w tej
grupie, więc w takim przypadku
wszystko staje się o wiele
łatwiejsze.

Co czujesz, gdy wychodzisz na scenę? Jak radzisz
sobie z tremą? Gdy wychodzę na scenę, czuję się
dosłownie jak ryba w wodzie. Podczas występu oddaję
całą siebie, a to powoduje, że nie mam już tremy.
Dzięki mojej rodzinie czuję się też pewniej, ponieważ
wiem, że pomogą mi w każdej sytuacji.

Co mogłabyś poradzić początkującym artystom?
Ja przede wszystkim radziłabym im, aby dążyli do
celu, byli wytrwali w tym co robią, mieli silny charakter,
a także, żeby byli przygotowani na krytykę ze strony
innych. Nie jest to łatwa rzecz.

Czy wiążesz swoją przyszłość z aktorstwem?
Dużo się nad tym zastanawiam. Siostry radziły mi,
abym kontynuowała naukę w tym kierunku. Jak już
wcześniej wspominałam, uwielbiam być na scenie,
więc myślę, że może ostatecznie ich posłucham i
zdecyduję się zostać aktorką.
Nad czym aktualnie pracuje wasza grupa? Co to za
projekt?
Teraz pracujemy nad spektaklem „Dziady” Adama
Mickiewicza. Już teraz serdecznie zapraszam na
premierę. Obecność publiczności i pozytywny odbiór
naszych występów to coś, co rekompensuje
wszystkie trudy włożone w przygotowanie widowiska.
Kto motywuje cię do działania?
Praktycznie cała moja rodzina. Wszyscy pracujemy w
grupie Mix - Art, 
więc jest to nasza wzajemna motywacja.
Jak często macie próby?
To zależy od realizowanych widowisk, możliwości
artystów oraz miejsca do prób. Tydzień przed premierą
liczba prób zwiększa się do kilku godzin dziennie.
Staramy się, żeby wszystko było dopięte na ostatni
guzik. Jest to niestety męczące, ale liczba osób, która
ogląda sztukę motywuje nas do dalszego działania.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy wielu
sukcesów.
Ja również dziękuję.

NA SCENIE CZUJĘ SIĘ JAK RYBA W WODZIE...
Na co dzień Emilia Gancarek jest sympatyczną i uczynną dziewczynką, zawsze sumiennie przygotowaną do
zajęć. Kiedy wchodzi na scenę, dokonuje się w niej metamorfoza. Z nieśmiałej uczennicy zamienia się w pewną
siebie artystkę, dbającą o najmniejszy szczegół swojego występu.

fot. K.Świtalski

fot. K. Świtalski
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Zadanie matematyczne w ramach
innowacji pedagogicznej z
matematyki

Rozszyfruj, jaki związek z liczbą
π mają podane teksty w języku
polskim, angielskim i szwedzkim.
Jaś o kole z werwą dyskutuje,
bo dobrze temat ten czuje.
Zastąpił ludolfinę słowami
wierszyka.
Czy Ty już odgadłeś, skąd zmiana
ta wynika?...
For a time I stood pondering
on circle sizes. The large
computer mainframe quietly
processed
all of its assembly code. Inside my
entire…
Hör i Alla i Kwall Arkimedes
ju lovade komma. Han skall
pitalets vanskliga siffror framsalla
föor er. Dem föorvisso. Räatt
mäangen ej mines…
ICH

.

Działania w ramach innowacji z
matematyki

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Kłobuccy gimnazjaliści działający w szkolnym kole LOP prowadzą cykl
zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków najstarszych grup wiekowych z
Gminnych Przedszkoli nr 1,2,4 i 5 w Kłobucku. Od kilku lat tego typu
zajęcia są prowadzone w ramach tzw. „dobrych praktyk” i są formą
współpracy między Kołami LOP działającymi w naszych placówkach
oświatowych. 

W ubiegłym roku tematem
przewodnim zajęć były „Nietoperze
Jaskini Szachownica”. W tym roku
kłobuckie gimnazjum nawiązało
współpracę ze Stowarzyszeniem
Miłośników Żubrów w Warszawie,
które przekazało materiały
edukacyjne do zajęć pt. „Tropem
żubra”. W zajęciach weźmie udział
180 kłobuckich przedszkolaków .

Gimnazjaliści przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów
prezentację multimedialną , w której przedstawili fakty z życia żubrów, w
tym sposób przywrócenia środowisku naturalnemu żubra, biologię
gatunku, miejsca występowania oraz budowę anatomiczną największego
ssaka Europy. Ponadto umieścili w prezentacji krótki film o dokarmianiu
żubrów zimą w Puszczy Białowieskiej.
Zajęcia są prowadzone w sali biologicznej kłobuckiego gimnazjum z
wykorzystaniem tablicy interaktywnej. W czasie zajęć gimnazjaliści
wykorzystują karty pracy zawierające zagadki , rebusy i kolorowanki oraz
sprawdzają wiedzę przedszkolaków dotyczącą życia żubrów poprzez quiz
z nagrodami. Gimnazjaliści mają okazję sprawdzić w czasie zajęć swoje
umiejętności edukacyjne, natomiast przedszkolaki poznają fakty z życia
największego ssaka Europy- żubra z wykorzystaniem multimediów.   IŚ

Gimnazjaliści w akcji :)

.

.

.

.
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W ubiegły wtorek w naszej szkole zostało
zorganizowane spotkanie przedstawicieli klas na temat
przestrzegania praw dzieci i młodzieży w Polsce. Na
początku pani pedagog Mariola Trzepizur-Grzybowska
przedstawiła uczniom działania, które podejmuje się w
naszym mieście, by pomóc najmłodszym.
DziękiTerenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka
w Kłobucku, pomoc i wsparcie mogą otrzymać dzieci z
trudnych rodzin, często dotkniętych problemami
alkoholowymi czy brakiem zatrudnienia. Nie zabrakło
również zaangażowania ze strony młodzieży.
Uczniowie klasy 3b przygotowali scenki, na temat
praw dzieci i młodzieży. Uczestnicy chętnie
podejmowali rozmowy na temat przestawianych
sytuacji i niejednokrotnie trudno było przerwać toczącą
się burzliwą dyskusję.
 Następnie przyszedł czas na debatę, której głównym
celem była rozmowa na temat: „Czy w Polsce prawa
dzieci są łamane?”. Po przeciwnych stronach zasiedli
przedstawiciele zgadzający się z brakiem
przestrzegania praw dzieci w naszym kraju oraz ich
przeciwnicy. Obie grupy przedstawiały argumenty
mające przekonać innych członków debaty do swoich
racji. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi opiniami i
przemyśleniami. Ostatecznie zwolennicy i przeciwnicy
doszli do wniosku, że jedynym wspólnym dla
wszystkich celem jest zadbać o bezpieczeństwo i
zdrowie wszystkich dzieci.
RED. JULKA PAWEŁCZAK

DBAMY O PRAWA DZIECKA
17 grudnia 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku odbyły się wykłady, zajęcia warsztatowe oraz

debata oksfordzka poświęcona prawom dziecka. W ten sposób zwrócono uwagę społeczności szkolnej na
przypadający 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Dbamy o prawa dziecka

Publiczność dopisała

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

W dniach 17-19.10.2016 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Kłobucku reprezentanci klas trzecich skorzystali z
możliwości obejrzenia interesujących filmów
dokumentalnych, w których  na otaczającą nas
rzeczywistość – bliższą i dalszą – należy spojrzeć
poprzez pryzmat praw człowieka.
Gimnazjaliści naszej szkoły wykazali się aktywnością
podczas towarzyszących imprezie spotkań z udziałem
zaproszonych gości. Prezentowali swoje poglądy,
zadawali pytania i dzielili się uwagami na temat swoich
doświadczeń, otaczającej nas rzeczywistości,
perspektyw życiowych, sytuacji obywatela w Polsce i
innych państwach. 
ANKNie mogło nas tam zabraknąć

.

.

.
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Uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kłobucku najlepsi w całej Polsce!

W naszej szkole w projekt zaangażowało się 10 uczennic
z klas I-III:  Julia Pawełczak, Nikola Skupień, Karolina
Kostan, Katarzyna Jagusiak, Dominika Tokarz, Laura
Jagielska, Magdalena Paciepnik, Marta Trzaska,
Angelika Kuberska i Izabela Błaszczyk, które pod opieką
opiekunów (p. Dorota Ciemięga, p. Wioleta Białecka)
dążyły do zmiany przyzwyczajeń żywieniowych. Za
udział w konkursie delegacja odebrała cenną nagrodę
rzeczową dla szkoły. Wygrana w projekcie „Czas na
zdrowie” nie jest pierwszym takim sukcesem dla
kłobuckiego Gimnazjum. Szkoła co roku angażuje się w
zmagania w konkursie. Zespoły uczniowskie od trzech
lat pięły się coraz wyżej na podium, aż w końcu dotarły
na sam szczyt, z czego wszyscy są ogromnie dumni i
zadowoleni.
- Jest to dla naszej szkoły duże wyróżnienie. Wszyscy
włożyliśmy w ten projekt dużo pracy i serca, dlatego
bardzo cieszymy się z wygranej. Jesteśmy przekonani,
że nasze zmagania przyczynią się do wzrostu
świadomości dotyczącej aktywnego stylu życia - mówiły
opiekunki zespołu.

Uroczystość wręczenia nagród w MRiRW

W ostatnim czasie w siedzibie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odbyło się podsumowanie V
edycji ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Czas na zdrowie”,
którego organizatorem była
Fundacja BOŚ oraz MRiRW.
Wśród laureatów konkursu nasze
Gimnazjum znalazło się na
najwyższym I miejscu. Nagrody dla
przedstawicieli zespołu wręczała
Barbara Lewicka - Kłoszewska - 
wiceprezes Fundacji
BOŚ,Bogusław Rzeźnicki -
Dyrektor Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin MRiRW, Michał
Rzytki - Naczelnik Wydziału
Rolnictwa Ekologicznego MRiRW
oraz Aleksandra Koper –
koordynator projektu.

Nadrzędnym celem projektu było
popularyzacja żywności
ekologicznej, zdrowego trybu życia
oraz aktywności fizycznej. Konkurs
miał charakter międzyszkolnej
rywalizacji i wiązał się z
wykonaniem wielu zadań.
Do projektu zgłosiło się 76 szkół
gimnazjalnych z całej Polski,
Gimnazjum w Kłobucku okazało się
najlepsze.

.
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LEKCJA POD CHMURKĄ, CZYLI PLENER
ARTYSTYCZNY W OLSZTYNIE I ZŁOTYM POTOKU

Każdy z zacięciem tworzył swoje prace

Laureatki konkursu

Jak co roku uczniowie naszego
Gimnazjum mieli okazję
uczestniczyć w nietypowych
zajęciach artystycznych
prowadzonych nie w sali lekcyjnej,
a na świeżym powietrzu. Tym
razem młodzież wraz z opiekunami
udała się do Olsztyna i Złotego
Potoku, gdzie pod czujnym okiem
fachowca mogła puścić wodze
wyobraźni i utrwalić piękno Jury
Krakowsko -Częstochowskiej.
Gimnazjaliści bardzo żywo
zareagowali na tego typu lekcje. Z
uśmiechem na twarzy szkicowali,
rysowali i fotografowali otaczający
ich jesienny krajobraz. Co ciekawe,
nikt nawet nie narzekał na
niesprzyjającą pogodę, wręcz
przeciwnie, można nawet
powiedzieć, że towarzysząca aura
rozbudziła w uczniach pasję
odkrywców.
redakcja

Sukces naszych gimnazjalistek w Regionalnym
Konkursie Dendrologicznym w Częstochowie.

W Zespole Szkól im. C.K. Norwida w Częstochowie
odbył się Regionalny Konkurs Dendrologiczny dla
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  
Konkurs obejmował test teoretyczny z dendrologii oraz
część praktyczną polegającą na rozpoznawaniu
gatunków drzew i krzewów krajowych i
aklimatyzowanych w najbliższej okolicy szkoły. 

I miejsce w kategorii szkól gimnazjalnych uzyskała
Wiktoria Pytel- Baran z 1d,
II miejsce - uzyskała Sandra Makles z 1c
Natalia Walicka z 1c i Dominika Tokarz z 2b 
uplasowały się na 4 miejscu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
IŚ

A.Jakubczak

DC
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