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Rok 2016 ogłoszony został przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej rokiem wielkiego pisarza.
Korzystając z tej okazji biblioteka szkolna
przygotowała zabawy z iPadami dla gimnazjalistów,
które odbywały się dnia 28 października podczas
przerw.

Jak co roku nasza szkolna biblioteka aktywnie
uczestniczyła w październiku w Międzynarodowym
Miesiącu Bibliotek Szkolnych odbywającym się pod
hasłem: „Książki – to dopiero początek”. Przez cały
miesiąc podczas długich przerw można było w
bibliotece wypić herbatkę, przy której uczniowie
chętnie rozmawiali o swoich ulubionych książkach.
Ogłoszone zostały dwa konkursy: literacki (Moje
zakończenie do lektury szkolnej) oraz fotograficzny
(Z książką mi do twarzy). Ponadto w bibliotece
przygotowano dwie wystawy: Młodzieżowych serii
wydawniczych oraz Książek z dedykacjami.
Na zakończenie miesiąca przygotowałam wraz 
z Panią Anetą Król II Dzień Sienkiewicza. Od
samego rana rozdawane były ulotki z dokładnym
planem tego dnia, przez szkolny radiowęzeł słychać
było zaproszenie do włączenia się do rywalizacji
klas, a na monitorze szkolnym wyświetlany był film
„Quo vadis”.

Quizy rozpoczęły się od 3 przerwy, podczas której
w sali polonistycznej odbył się quiz na iPadach w
aplikacji Quizizz dotyczący życia i twórczości
Sieniewicza, w którym wzięły udział 3-osobowe
grupy z każdej klasy. Następna przerwa –
zadaniem drużyn  3-osobowych z każdej klasy było
wypisanie jak największej ilości tytułów dzieł
Sienkiewicza i przyporządkowanie ich do
odpowiedniego gatunku literackiego. Zadanie to
wykonywali na iPadzie w aplikacji SimpleMind.
Kolejna przerwa – nowy quiz w aplikacji Quizizz,
tym razem dotyczący znajomości
sienkiewiczowskich bohaterów. Na koniec w
bibliotece szkolnej dokonano podsumowania tego
dnia oraz ogłoszono zwycięzców poszczególnych
październikowych konkursów, m.in. fotograficznego
„Z książką mi do twarzy” oraz na najlepszego
czytelnika w październiku.
Rywalizacja klas, które zajęły 3 pierwsze miejsca,
była bardzo wyrównana. Punktacja zostanie
dopisana do punktów, które klasy zbierają w
konkursie SUPERKLASA prowadzonym w szkole
przez cały rok szkolny.

A.Król, A.Florczak

Szczegóły na https://www.facebook.com/bibliogim/

*

***

                           Dzień Sienkiewicza

*

*

https://www.facebook.com/bibliogim/
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Konkurs „Wrzesień 1939 – pamiętamy”

    W konkursie historycznym –„Wrzesień 1939 –
pamiętamy”- wzięli udział wszyscy uczniowie
Gimnazjum Samorządowego im. Polskich
Noblistów w Międzyborzu. 

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony
przez p. Pawła Wieczorka i p. Reginę Kaczmarek.
Konkurs został przeprowadzony za pomocą iPadów
podczas lekcji historii w październiku 2016 roku. 

Uczniowie odpowiadali na trzynaście pytań
związanych z wojną obronną Polski we wrześniu
1939 roku.
Najlepsze wyniki szkolnego konkursu historycznego
przedstawiają się następująco:

1.Piotr Hajduk klasa IIA  (85% prawidłowych
odpowiedzi)
2. Dawid Kołton klasa IIIB  (80%)
3. Wojciech Wróbel klasa IA  (70%)

Najlepszym uczestnikom gratulujemy!

Paweł Wieczorek

*

**

*

**
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W naszej szkole funkcjonuje sekcja wokalna, w skład której wchodzą
chętni uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich. Głównym
zadaniem grupy jest przygotowywanie oprawy muzycznej do
uroczystości szkolnych i środowiskowych.
23. października grupa przygotowała koncert charytatywny na rzecz
uczennicy z klasy pierwszej, Agaty. Tego dnia uczennice uczestniczyły
we wszystkich mszach świętych, do których przygotowały oprawę
muzyczną,  a całość zakończona była krótkim koncertem utworów o
tematyce religijnej i refleksyjnej. Zebrane pieniądze zostały przekazane
rodzicom Agaty z przeznaczeniem na jej leczenie i rehabilitację.
Zaraz po koncercie grupa przygotowała się do Powiatowego Festiwalu
Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Oleśnicy, który odbył się 9.
listopada br. Uczennice wyśpiewały sobie wyróżnienie w kategorii
zespół. W skład grupy wchodzili Dorota Kumecka, Alicja Piotrowicz,
Agata Kiecka, Weronika Iwanek, Jagoda Matysik, Martyna Skorupa,
Kaja Marcinkowska, Marta Bieda, Adrianna Wajnert, Jakub Nowak.
11. listopada natomiast, zespół reprezentował gimnazjum podczas
gminnych obchodów Święta Niepodległości. Uczniowie przygotowali
koncert piosenek z okresu walki o niepodległość. Podczas koncertu
usłyszeć można było między innymi: „Warszawo ma”, „Powrócisz tu”,
Psalm stojących w kolejce”, Wolność kocham i rozumiem”, „Już nie
wróci twój chłopiec dziewczyno”, „Panie Generale”, „ Miasto budzi się”.
Koncertowi towarzyszyła projekcja filmu „Animowana historia Polski”.
Aktualnie zespół przygotowuje materiał muzyczny o tematyce
bożonarodzeniowej i przymierza się do zrealizowania kolejnego dużego
przedsięwzięcia, którym będzie gminny koncert kolęd, z którego
dochód przeznaczy na dalszą rehabilitacje naszej koleżanki.
  
                                                   Weronika I. i Irena P.

***

***

****** ***

                              Zespół muzyczny

*

*

** *
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08. grudnia w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Geograficznej
organizowanej przez Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu. 
Z naszej szkoły wzięło udział 11 uczniów, z których troje: Angelika Krawczyk, Piotr
Sternal i Katarzyna Biernat osiągnęło najlepszy wynik. Niestety, ponieważ do
kolejnego etapu może przejść tylko jeden uczeń 20 grudnia została przeprowadzona
dogrywka. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, który podstawę
programową z geografii na III etapie edukacyjnym. 
Celem Olimpiady jest m.in. rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania geografią
i zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. 
Gratuluję wszystkim uczniom i trzymam kciuki za dalsze sukcesy! 

                                                                                                             K. Gomółka

                    Nasi wolontariusze 
                 w „Oleśnickich Bidach”

Odzew na  apel, który wolontariusze z naszej szkoły
skierowali do gimnazjalistów był duży. Przynieśliście
m.in.:  wiaderka, obroże, papierowe ręczniki, środki
czystości, soda, koce.
Wolontariusze spakowali wszystkie rzeczy do auta i
po lekcjach pojechali do azylu, w którym znajdują się
porzucone koty i psy. Podczas naszego pobytu w
azylu było kilkanaście psów i jeden kot, który w czasie
naszej wizyty miał wizytę u weterynarza.
Azyl jest miejscem, w którym porzuconym zwierzętom
pomaga się na nowo zaufać ludziom, sprawić, by
zwierzaki ich się nie bały albo nie były agresywne.
Dzięki tej pracy psy znajdują nowe domy.
Nasi wolontariusze, będąc w azylu, wyprowadzali psy
na spacer, bawili się z nimi.
Myślę, że  dostarczyliśmy  wiele radości zwierzętom,
bo nie musiały siedzieć w klatkach, tylko mogły
pobiegać sobie po trawce.
Choć semestr szkolny powoli się kończy, to
 wolontariat nadal trwa. Prosimy więc was o wsparcie
dla piesków 
z azylu „Oleśnickie Bidy” .  
       
                                                               S. Peśla

***

***

*

*
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JESIENNA DEPRESJA WŚRÓD UCZNIÓW
 
 
Dokucza Ci jesienna depresja? Pogorszył się Twój nastrój? Dopadają Cię smutne myśli? Odczuwasz
ciągłe zmęczenie? Przeczytaj i działaj , by nie dać się jesiennemu nastrojowi.
Co to jest jesienna depresja???
Jesienna depresja może dopaść każdego. Pojawia się, jak każda inna depresja sezonowa, wraz z nastaniem
nowej pory roku. Sprzyjają jej krótsze, pochmurne dni, chłód i słota. Pojawiają się: narastające zmęczenie,
kiepski nastrój, obniżenie sprawności intelektualnej...  (Może stąd biorą się te słabsze oceny, które nagle
znajdujesz na swoim koncie po otwarciu dziennika elektronicznego? A przecież tyle się uczysz!!!) 
 
Depresyjne objawy:
- Obniżony nastrój
- Brak radości (anhedoria)
- Brak energii
- Negatywna samoocena
-  Poczucie winy 
- Zaburzenia snu 
Jak poradzić sobie z jesienną depresją ???
Aby pozbyć się jesiennej depresji należy:
- Uprawiać dużo sportu.
- Zachować odpowiednią dietę.
- Słuchać ulubionej muzyki dla poprawy nastroju...
- Wyjść na dwór, aby pooddychaćświeżym powietrzem.

                               Agnieszka Pazoła i Dominika Pawlak

*** **** *
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CodeWeek

Dnia 17 października podczas zajęć świetlicowych
uczniowie klasy 1 a tworzyli indywidualnie programy  
w środowisku Scratch. Każdy uczeń losował figurę
geometryczną, dla której tworzył skrypt obliczający jej
pole. Uczniowie wykazali się nie tylko znajomością
pojęć matematycznych ale również umiejętnością
tworzenia programów.

Tego samego dnia uczniowie klasy II a na lekcji
informatyki zajmowali się kodowaniem bez komputera.
Odbyło się to w trakcie rozgrywki na specjalnie
przygotowanej planszy z układem współrzędnych.
Gracze losowali kartonik ze współrzędnymi punktu a
następnie układali za pomocą strzałek (poza planszą)
kod dojścia do odpowiedniego punktu planszy. Jeśli
kod dojścia był prawidłowy, to zawodnik zajmował
odpowiedni punkt planszy zostawiając pionek w
swoim kolorze. Sędziami byli pozostali gracze,
kontrolowali poprawność. Wygrywał uczeń, który
umieścił na planszy najwięcej pionków 
w swoim kolorze.

                               Agnieszka Pilarczyk i Joanna Prusak

***

***

*** ******

*

*

* **
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Gminny etap Olimpiady Wiedzy o Lesie

    W październiku w naszej szkole odbył się etap gminny Olimpiady
Wiedzy o Lesie.
Brali w niej udział uczniowie naszego gimnazjum, a także
przedstawiciele  z innych szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Uczestnicy tego etapu otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane
przez Nadleśnictwo Syców.
Dwie nasze uczennice z klasy 3 c: Marcelina Szkudlarek oraz Alicja
Piotrowicz zakwalifikowały się do finału, który odbył się
9.12.2016 r. w Szkole Podstawowej w Dziadowej Kłodzie.
Alicja Piotrowicz zajęła IV miejsce. 

Wszystkim laureatom gratulujemy.
  

                                                                                             M. Adamek

***

***

„Biolog Roku”
2 listopada odbył się w naszym gimnazjum I etap szkolnego konkursu
„Biolog roku 2016/2017”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 2
i 3.Uczniowie podczas pierwszego etapu odpowiadali na pytania
z zakresu komórki itkanki. Test był przygotowany na platformie kahoot,
w związku z tym uczniowie pracowali z wykorzystaniem iPadów.
Najlepsze wyniki uzyskali: Alicja Piotrowicz (kl. 3c), Aleksandra
Siedlecka(kl. 2a ) oraz Dawid Kołton(kl. 3c).

Kolejny etap dotyczący bakterii, wirusów oraz świata roślin odbędzie
się 21.12.2016.

Główne cele konkursu to:
rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowań biologicznych,
rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na
drodze pracy z tekstem, obserwacji i doświadczenia,
stosowanie wiedzy biologicznej do rozwiązywania problemów
teoretycznych i praktycznych.

                                                                  M. Adamek

***

***

*

*

*

*
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***

***

               Dzień Życzliwości
Jak co roku w naszej szkole odbył się
Dzień Życzliwości.
Tego dnia SU przeprowadzał wybory na
najżyczliwszą osobę w każdej klasie oraz
najżyczliwszego nauczyciela w naszym
gimnazjum.

Każdy uczeń dostał również słodki
upominek.
Najżyczliwszym nauczycielem został pan
Paweł Wieczorek.

6 grudnia w naszym gimnazjum samorząd
uczniowski zorganizował Mikołajki.

Wszystkim uczniom oraz pracownikom
szkoły wręczono słodkie upominki, które

rozdawali członkowie SU w strojach
reniferów, aniołów i Mikołaja. Z kolei na

Facebooku, na stronie samorządu został
ogłoszony konkurs. Polegał on na
zrobieniu świątecznego zdjęcia. O

zwycięzcy decydowała liczba zdobytych
pod zdjęciem polubień. Rozstrzygnięcie
odbyło się w zeszły piątek. Wszystkim

laureatom gratulujemy i życzymy
wesołych świąt!

***

***

*

*

*

*
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             DOPALACZE
      

      Dopalacze, czyli nowe narkotyki zawierają substancje
psychoaktywne (zarówno syntetyczne jaki i pozyskiwane z roślin).
Dzielą się na 3 typy: pobudzające, halucynogenne oraz o działaniu
zbliżonym do marihuany.

Działają na mózg człowieka i bardzo łatwo je przedawkować. Nigdy do
końca nie wiadomo jakie substancje w nich się znajdują. Mogą
zawierać np. trutkę na szczury, zmielone szkło świetlówek, wywar
 z kostki wc, sok z muchomora itp. Osobom, które zażyły te produkty
lekarze mogą nie udzielić skutecznej pomocy, ponieważ nie znają
składu i ilości substancji znajdujących się w dopalaczach.

Nawet jeżeli tylko raz zażyjesz coś takiego, to może doprowadzić do
powikłań zdrowotnych, a nawet śmierci. Ze statystyk wynika, że
 w 2014 r. hospitalizowanych było 2513 osób, w tym 7 osób zmarło,
a w r. 2015 w szpitalu znalazło się 7281 osób, a zmarły 24 osoby.

Nie bądź królikiem doświadczalnym producentów i
handlarzy dopalaczami! Nigdy nie możesz mieć
pewności, jak zakończy się Twoja przygoda z
dopalaczami!

***

***

Godzina Kodowania, 
organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science
Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną
do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. 

Nasza szkoła po raz trzeci bierze udział w tej akcji. W tym roku
uczniowie klasy II brali udział w konkursie zorganizowanym podczas
tygodnia kodowania. Uczniowie mieli za zadanie poprawnie rozwiązać
łamigłówki ze strony code.com w ciągu 45 min. 

Mistrzami kodowania zostali:
Kacper Michalski klasa II b
Klaudia Daszczyk klasa II a
Arkadiusz Skrzypczak klasa II a
Bartłomiej Warkocz z klasy II b

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

***

***

*

*

*

*

https://csedweek.org/about
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                                  CYBERPRZEMOC
Chyba nie ma osoby, która nie doświadczyłaby przemocy. Bardzo
powszechne staje się dręczenie elektroniczne, które może przybierać
różne formy, np. flamingu (agresywnej wymiany zdań), prześladowania
(regularne przesyłanie nieprzyjemnych wiadomości), kradzież
tożsamości (podszywanie się pod ofiarę), upublicznianie tajemnic
(udostępnianie prywatnych materiałów ofiary), śledzenie (inwigilacja
ofiary i nękanie jej komunikatami), happy slapping (prowokowanie i
udostępnianie zdjęć i filmików), poniżanie (upublicznianie
nieprawdziwych informacji), wykluczenie (celowe usunięcie z
kontaktów), agresja techniczna (działania przeciw sprzętowi).
Na podstawie przeprowadzonych w szkole badań ankietowych wynika,
że wielu z uczniów naszej szkoły także doświadczyło zachowań
agresywnych w sieci. Jako najczęstsze wskazywaliście wyzwiska,
zdarzyły się wypadki kradzieży tożsamości.
Ponieważ korzystacie z portali społecznościowych, jesteście narażenie
na taką formę przemocy. Możecie stać się ofiarą, ale i sprawcą. Warto
zdać sobie sprawę, że każda forma takiej przemocy pozostawia ślad w
psychice. Obniża się wówczas poczucie bezpieczeństwa, własnej
wartości, a człowiek, szczególnie młody, czuje się upokorzony,
zastraszony i odrzucony.
Znacie pewnie historie związane z cyberprzemocą, które doprowadziły
nawet do samobójstwa. Głośna była sprawa 14-letniego Dominika
Szymańskiego z Bieżunia, który powiesił się z powodu poniżania i
naśmiewania przez kolegów.

Nie wolno zatem nie reagować na oznaki cyberprzemocy. Nie ważne,
czy jesteś ofiarą czy też świadkiem. Reaguj! Powiedz o tym osobie
dorosłej, nie kontaktuj się z dręczycielem, zachowaj dowody przemocy.
Możesz też zadzwonić pod numer telefonu: 800 100 100 albo zgłosić
sprawę na adres helpline@helpline.org.pl. Pamiętaj, 
że z każdej sytuacji jest wyjście.
Jeśli zdarzyło Ci się być agresywnym w sieci, pamiętaj, że możesz
ponieść tego konsekwencje. Każda ofiara cyberprzemocy jest
chroniona prawnie. Zanim wrzucisz do Internetu materiał ośmieszający
kogoś, pamiętaj, że całkowite usunięcie go z sieci jest praktycznie
niemożliwe, pozostaje w niej na długie lata.
Może problem cyberprzemocy mógłby ograniczyć wynalazek  13-latki 
Trishi  Prabhu z Chicago, która opracowała program Rethink, który po
wykryciu w przygotowywanej wiadomości z obraźliwymi słowami
wyświetla pytanie: „Czy na pewno chcesz to wysłać?”. Okazuje się, że
taki komunikat powstrzymał aż 93% badanych uczniów. Sądzimy
jednak, że Wam wystarczy zdrowy rozsądek i kultura osobista.

                                                                              A.Król, A.Florczak

***

***

*

*

mailto:helpline@helpline.org.pl
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                                      Jasełka

Przedstawienie bożonarodzeniowe w tym roku oglądaliśmy w
wykonaniu uczniów klas 2a i 2b. Z inicjatywą wystawienia
przedstawienia wystąpiła p. Regina Kaczmarek zapraszając do
współpracy p. Karolinę Skoczylas. Wychowawczynie klas drugich
zmobilizowały do działania uczniów i się zaczęło: wybór scenariusza,
przydział ról, przygotowywanie scenografii, uczenie gry aktorskiej,
ruchu scenicznego, dykcji, intonacji, gestów. Przedstawienie o bardzo
współczesnym charakterze i głębokim przesłaniu pokazało, na jak
błahych i przyziemnych sprawach skupiamy się każdego dnia, a o
jakich wartościach zapominamy. Występy aktorów wspierał szkolny
zespół muzyczny przygotowany do występów przez p. Irenę
Pudłowską. Przedstawienie miało na celu wzbudzić w widzach
ciekawość, zachęcić do refleksji i podjęcia próby zmian we własnym
życiu. Aktorzy mają nadzieję, że cel został osiągnięty.

Dziękujemy za współpracę p. Markowi Pawlakowi, który zajął się
nagłośnieniem. 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów -
aktorów przedstawienia bożonarodzeniowego
wystawionego 22 grudnia 2016r.
Ankietę przeprowadziła Dominika Pawlak z klasy 2a
Temat: Twoje refleksje nt. przedstawienia bożonarodzeniowego.
Marcel Bilski, 2b: „Było bardzo fajnie i sympatycznie.”
Maciej Klimek, 2b: „Było spoko, podobało mi się i warto było.”
Maria Wójcik, 2b: „No podobało mi się i myślę, że fajnie wyszło to
przedstawienie.”
Aleksandra Siedlecka, 2a: „”Było fajnie się zintegrować.”
Kaja Marcinkowska, 2b: „Myślę, że było spoko. Fajniej by było robić
więcej takich przedstawień.”
Agnieszka Pazoła, 2a: „Bardzo mi się podobało, pomimo że było trochę
stresu podczas wystawiania przedstawienia. Myślę, że się
zintegrowaliśmy.”
Zuzanna Kwikert, 2a: „Moim zdaniem, fajnie było i też miło. Super się
współpracowało.”
Marcele Berek, 2a: „Czekam na kolejne przedstawienie.”
Piotr Hajduk, 2a: „Bardzo mi się podobało. Czekam na kolejne
przedstawienie.”
Karol Jasiński, 2a: „Było bardzo fajnie. Podobało mi się. Czekam na
kolejne przedstawienie.”
Michał Król, 2a: „Było w miarę spoko :D”
Dominika Pawlak, 2a: „Sądzę, że było warto. Dwie klasy razem, miło
spędziliśmy czas. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze razem
występować.”
Krystian Kowalewski, 2a: „Było fajnie :P”
Kordian Sobota, 2a: „Było śmiesznie, fajnie i ciekawie :D”

***

***

***

*

*

*
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                                Adventsquiz

W czasie adwentu tradycyjnie odbył się w naszym
gimnazjum Szkolny Konkurs Adwentowy. Każdego
dnia adwentu uczniowie otrzymywali jedno nowe
zadanie do wykonania w języku niemieckim lub
angielskim. Pytania związane były z piosenkami,
filmami, miały charakter quizów jednokrotnego
wyboru itp. Dla klas pierwszych konkurs opracowany
został na platformie Moodle, dla klas drugich i trzecich
na platformie Edmodo.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali: Jakub
Podgórski z klasy 1a, Aleksandra Dzikowska z klasy
3a i Angelika Krawczyk  z klasy 3c.

                                                   Gratulujemy!

***

***

                   CO WARTO PRZECZYTAĆ?

1.Harry PotterJ.K.Rowling
2.Opowieść wigilijnaK.Dickens

3.Yellow BahamaEwa Nowak
4.Igrzyska śmierciSuzanne Collins
5.NiezgodnaVeronica Roth
6.AniołDorotea de Spirito
7.Dziewczynka z Szóstego KsiężycaMoony Witcher
8.Zanim się pojawiłeśJojo Moyes
9.HobbitJ.R.R.Tolkien
10.Nie jestem lalkąGigliola Alvisi
11.Oskar i pani RóżaEric_Emmanuel Schmitt
12.Ponieważ Cię kochamGuillaume Musso
13.RytuałTrude Braenne Larsen
14.Zawsze przy mnie stójCarolyn Jess-Cooke
15.ZwiadowcyJohn Flanagan
16.Gwiazd naszych winaJohn Green
17.Metro 2033, 2034, 2035Dmitry Glukohovsky
18.Moja AnankeEwa Nowak
19.Opowieści z NarniC.S.Lewis
20.Pozłacana rybkaBarbara Kosmowska

                                                        ZAPRASZAM DO BIBLIOTEKI ***
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