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13.12. 2017 r. w szkolnej czytelni odbył się konkurs wiedzy o Harrym Potterze na podstawie
cyklu powieści J. K. Rowling. Jest ona słynną brytyjską powieściopisarką, która napisała 
siedem książek o niezwykłym chłopcu (podobno z rodziny Mugoli), jedną sztukę teatralną
(Harry Potter i przeklęte dziecko), cztery  opowiadania oraz trzy  książki (jedna z nich -
“Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” - miała swoją premierę kinową 18 listopada
ubiegłego roku).
Konkurs polegał na udzielaniu odpowiedzi na pytania z treści siedmiu książek o Harrym
Potterze, wykonaniu zadań dodatkowych (przebraniu się za jedną z postaci serii,
narysowaniu symbolu insygniów i wypisaniu pięciu cech charakterystycznych wyglądu
głównego bohatera).
Każdy zawodnik miał 2 minuty na udzielenie odpowiedzi na pytanie. Nie były one łatwe, ale
panowała magiczna atmosfera i wszystkim dopisywał świetny humor .
Konkurencja - ocena przebrania - była jednym z najbardziej oczekiwanych  momentów
konkursu. Zawodnicy sami typowali najlepsze stroje i przyznawali sobie punkty. Największe
uznanie wzbudziło przebranie Krzysia Pałuchowskiego, który wcielił się w  Harrego Pottera.
Otrzymał za nie 100 punktów.

Turniej był dużym przeżyciem dla każdego fana przygód
znanego czarodzieja. Na długo zostanie w jego pamięci.
  W ostatecznej klasyfikacji największą ilość punktów -210 -
uzyskała Marta Kawałek, drugie miejsce przypadło
Krzysiowi Pałuchowskiemu ze 170 punktami, a trzecie
miejsce na podium zajęła Wiktoria Siwczyk.
  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego
rozwijania pasji czytelniczych! A dla potterowców, którym
nie udało się uczestniczyć w turnieju w tym roku mam
uspokajającą wiadomość, za rok również odbędzie się
konkurs o tym, jakże fantastycznym świecie czarownic,
magów i zaklęć...

Agnieszka Klimek

K O N K U R S

H A R R Y    P O T T E R

Zwycięzcy konkursu

Słodkie zadania
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PROJEKT MISJA KSIĄŻKA

Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że uczniowie naszej szkoły napisali
książkę, która została wydana, a wkrótce zapewne będzie ją można
wypożyczyć.
Ale od początku… zaczęło się od ogólnopolskiego konkursu „Misja książka”.
Do wzięcia udziału w nim zachęciła nas p. K. Chojnacka-Musiał, która
została koordynatorką całego projektu. I tak rozpoczęły się intensywne prace
pisarskie kilku autorek: Agnieszki Klimek (1d), Oli Mazur (2c), Olgi
Stemplewskiej (3c), Joanny Czerwińskiej (3d) i Mai Wnuk (3d). Nad stroną
graficzną pracowała Ania Mazur (3a), która przez wiele tygodni robiła zdjęcia
i grafiki do książki.
Efektem jest zbiór opowieści o różnych bohaterach pt. „A jeśli mnie
zabraknie?”. Opiekę literacką nad przedsięwzięciem sprawowała
zaprzyjaźniona polonistka. Do 15 stycznia 2017r. można było głosować na
naszą książkę, by zajęła jak najwyższe miejsce w ogólnopolskim rankingu i
miała szansę na wejście do finału konkursu. Pięćdziesiąt książek z listy z
największą liczbą głosów zostanie sprawdzonych przez profesjonalne jury.
To ci specjaliści wyłonią zwycięzców.  Czekamy z niecierpliwością na
wyniki.

Joanna Czerwińska

AUTORKI KSIĄŻKI

NASZA KSIĄŻKA
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S Z K O L N E    J A S E Ł K A

Tradycją naszego gimnazjum jest wystawianie w grudniu, przed świętami
„Jasełek”. Przygotowanie tego przedstawienia zajmuje dużo czasu. W tym
roku zaczęliśmy już w październiku. Na casting zgłosiło się ponad
trzydzieści osób, ale tylko dwunastka najlepszych mogła wziąć udział w
przedsięwzięciu. Przez blisko osiem tygodni trwały przygotowania, a 21
grudnia odbyła się premiera.
Przedstawiana przez naszych kolegów historia dotyczyła rodziny, która
miała problemy z przygotowaniem świąt, nie potrafiła się porozumieć,
współpracować i pomagać sobie nawzajem.
Efekty dźwiękowe przygotował Szymon Cisowski, nagłośnienie – Mateusz
Lewandowski i Daniel Turek, scenografię – Konrad Czech i Patrycja Mazur.
Po „Jasełkach” odbył się koncert pastorałek i kolęd, przygotowany przez
chór G1 Fort-e, pod dyrekcją p. Barbary Czajkowskiej.
Jasełka i wspólne kolędowanie wywołują duże wzruszenie i poczucie więzi.
Szkoda, że jako uczeń klasy III przeżywałem je w tej szkole po raz ostatni.

Konrad Czech

JASEŁKOWE ANIOŁKI

KOLĘDY I PASTORAŁKI W WYKONANIU G1 FORT-E

Move or Die
Mimo iż gra jest bardzo prosta, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród
graczy zarówno poszukujących pełnej emocji rozgrywki z przyjaciółmi, jak i
ciekawej bitwy z botami.
„Ruszaj się albo giń” to główne motto wojny, w której zwycięża ostatni żywy
gracz. W Move or Die jest dużo trybów gry, które są losowane na początku
pojedynku. Ja najbardziej lubię bombowego berka, który polega na
przekazaniu innemu graczowi bomby, ale w tym czasie na ładunku
wybuchowym licznik ciągle "tyka", odliczając pozostały czas do eksplozji.
Jest też "znikająca podłoga", z której trzeba szybko uciekać. Drastyczna
jest "piła spalinowa", bo trzeba ją włożyć przeciwnikowi w plecy. Również
ciekawe jest "malowanie ścian i podłogi", gracz który pomaluje najwięcej
bloków, wygrywa.
Niektórzy uważają, że gra jest bardzo dziecinna. Ja mam inne zdanie,
ponieważ podczas „wojny” można świetnie bawić się z przyjaciółmi.
Szymon Cisowski

SZYMON CISOWSKI

S Z Y M O N    C I S O W S K I
P O L E C A

Ferie
Ferie to czas, na który czekała większość uczniów. Po całym semestrze
byliśmy zmęczeni nauką i chcieliśmy odpocząć. W roku 2017 przerwa w
nauce zaczynała się 16 stycznia, a kończyła 29 dnia tego samego miesiąca.
Ten czas można było spędzić leżąc na kanapie, ale też uprawiając sport.
Jednym z najciekawszych sportów zimowych jest jazda na łyżwach. Przy
ulicy Wierzbowej znajduje się lodowisko. Było one podczas ferii
udostępnione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na lodowisku
można było grać w hokeja. Ten kto nie miał sprzętu, nie musiał się martwić,
ponieważ w każdej chwili można go wypożyczyć. W naszym mieście
można spędzać czas na krytej pływalni. Dla tych, którzy nie potrafią pływać
organizowano  lekcje nauki pływania. Podczas przerwy zimowej fani piłki
nożnej mogli oglądać rozgrywki i turnieje na hali OSIR. Przerwa w nauce
była też okazją do obejrzenia wielu seansów kinowych i wzięcia udziału w
różnych warsztatach, które zorganizował Miejski Ośrodek Kultury.
Podsumowując, ferie w Zawierciu na pewno nie były
nudne!                                                     Mikołaj Matyszczyk
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W Y D A R Z Y Ł O    S I Ę

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW K. ZGRYŹNIAK LAUREATKĄ OLIMPIADY HUMANISTYCZNEJ

WYSTĘP CHÓRU W WARSZAWIE KLASY I W PLANETARIUM

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ HERBATY SZKOLNY KONKURS FILMOWY
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