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Wigilia

Wigilia

Wigilia Szkolna

22 grudnia- wigilia szkolna, najbardziej magiczny dzień w naszej
szkole. Wszyscy świętujemy go od samego rana z uśmiechem na
twarzach. Wszyscy jesteśmy zabiegani. Przygotowujemy sale, aż
w końcu nachodzi godzina, w której wszyscy składamy sobie
życzenia, łamiąc się opłatkiem. Zasiadamy do naszych
klasowych wigilijnych stołów, śpiewamy kolędy w ciepłej
atmosferze. Później wszyscy zbieramy się na uroczystości
opłatkowej na sali gimnastycznej-tak też wyglądało to 2016 roku.
Część artystyczną przygotowali pani Elżbieta Sytoń, pani

Magdalena Król oraz pan Paweł Golemo wraz z uczniami klasy 2b

i 3a. Jak co roku przybyli też zaproszeni goście: emerytowani

nauczyciele i pracownicy Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 3.

Po występie nadszedł czas na życzenia. Łamaliśmy się opłatkiem

przy pięknej piosence w tle "Znak pokoju"

2017 2017

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

15 Stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w
całej Polsce już po raz 25. Jak co roku pobito rekord zebranych
środków, bo deklarowana kwota na tę chwilę to ponad 62 mln zł.
Tematem tegorocznego finału było ratowanie życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia
godnej opieki seniorom. Dąbrowski sztab jest kierowany przez
pana Pawła Chojnowskiego, w tym roku składał się z 72
wolontariuszy, którzy zebrali ponad 40 tysięcy zł. Wolontariusze
pomagali również przy organizacji zawodów sportowych m.in.
pływackich czy rozgrywek piłkarskich. W czasie finału w DT  w
części wokalnej wystąpili: Klaudia Żurawska i Przemek Dynak, a
w części tanecznej zespół "Fuego". Po zakończeniu wszystkich
atrakcji odbyła się licytacja przedmiotów ofiarowanych na WOŚP.

WOŚP WOŚP

L.Chojnowska

L.Chojnowska
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https://www.facebook.com/messages/t/asia.lezon.9#
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Wycieczka 11.01.2017

11 stycznia uczniowie klas drugich
i trzecich naszej szkoły pojechali na
wycieczkę do Wieliczki i Krakowa.
Pierwszym punktem programu była
kopalnia soli w Wieliczce. Na
miejscu każdy mógł się zapoznać z
historią kopalni opowiadaną przez
przewodników. Następnie
zobaczyliśmy piękne szopki w
krakowskich kościołach. Później
przyszedł czas na podziwianie dzieł
słynnych twórców takich jak Jan
Matejko w Galerii Sztuki XIX-
wiecznej. Po solidnej dawce
wspaniałych dzieł, każdy dostał
czas, który mógł spędzić na
Starym Mieście. Punktem
kulminacyjnym wycieczki była
wizyta w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego na spektaklu pt.
"Romeo i Julia". Jednej z uczennic
klasy IId udało się zdobyć autografy
kilku aktorów.

.

.
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Zbiórka dla Zwierząt ze
schroniska

W 1999 roku założono Azyl dla
Psów i Kotów. Azyl zlokalizowany
jest przy ul. Cmentarnej 31. To
duży, ogrodzony teren,
odwodniony, o betonowej
nawierzchni. Psy mają tu do
dyspozycji wygodne, codziennie
czyszczone, zadaszone boksy z
drewnianymi budami i podestami, a
koty 2 kontenery z wybiegami
zabezpieczonymi siatką. Poza tym
szczeniaki mają odrębne
ogrzewane w zimie pomieszczenie
z możliwością wyjścia na
ogrodzony wybieg na zewnątrz.
Trafiają tam zwierzęta porzucone,
niechciane, zagubione, wałęsające
się, krzywdzone, mogące stwarzać
zagrożenie, wymagające pomocy
weterynaryjnej.
Przyjęte zwierzęta mają tam
staranną opiekę i przygotowane są
do adopcji, tzn.: zaszczepione,
odrobaczone, odpchlone,
wypielęgnowane, czyste, mają
książeczki zdrowia.
W Azylu przebywa średnio 130
psów i kilkanaście kotów.
Nasza akcja pt. "Wielka paka dla
zwierzaka" pomaga tym biednym i
porzuconym zwierzakom. Panie
Magdalena Janik oraz Magdalena
Król czuwają nad przebiegiem tej
akcji. Uczniowie naszej szkoły
chętnie włączają się w pomoc dla
mieszkańców tarnowskiego Azylu.
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Wieczór Kolęd

W dniu 10 stycznia w naszej szkole został zorganizowany Wieczór Kolęd. Jest on naszą tradycją od początków
działalności gimnazjum. Około godziny 18:30 na sali gimnastycznej zasiedli uczniowie oraz ich rodzice, a także
nauczyciele i pracownicy szkoły. Później przybyła spora grupa absolwentów i absolwentek, a dwie z nich: Ilona
Krawczyk i Iza Łapa zaśpiewały pod koniec kilka kolęd. Klasowe kolędowania przeplatane były pastorałkami i
piosenkami świątecznymi w wykonaniu utalentowanych wokalnie uczennic naszej szkoły. Całość prowadziła
pani dyrektor Iwona Wrzoskiewicz – Słonka, a rolę konferansjerów pełnili: Natalia Burzec i Mateusz Minor. Cudne
dekoracje, które pojawiły się w naszej sali gimnastycznej, zostały wykonane przez uczniów klas drugich. Pod
koniec tego magicznego wieczoru wszyscy uczestnicy, trzymając w ręku zimne ognie zaśpiewali ostatnią
kolędę. Impreza bardzo się udała, wszyscy wyszli bardzo zadowoleni i pełni świątecznego nastroju.

Wieczór Kolęd Wieczór Kolęd Wieczór Kolęd

Wieczór Kolęd Wieczór Kolęd
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Finał festiwalu kolęd

W niedzielę 8 stycznia w Dąbrowskim Domu Kultury
odbył się konkurs finałowy IV Międzygminnego
Festiwalu Kolęd. Uczestniczyły w nim trzy nasze
uczennice i znów wszystkie trzy znalazły się na
podium, a nawet w pierwszej dwójce. Festiwal w
kategorii gimnazjalistów wygrała Daria Pyrcz,
natomiast drugie miejsce ex aequo zajęły: Aleksandra
Wałaszek i Kamila Golemo. Gratulacje!Konkurs

Konkurs Konkurs

Kolędowanie w Oleśnicy

Tradycją naszej szkoły stało się wspólne kolędowanie
z podopiecznymi Środowiskowego Domu
Samopomocy w Oleśnicy. 3 stycznia już po raz
czwarty uczniowie odwiedzili tę placówkę z
noworocznymi życzeniami, niosąc radość i wywołując
uśmiech na twarzach. W tym roku były to uczennice
klasy IIIa: Aleksandra Wałaszek, Monika Błasiak,
Monika Drąg, Elwira Czochara, Natalia Mędala i Anna
Ujek. Dziewczęta do występu przygotowała pani
Elżbieta Sytoń.

.

Warsztaty Teatralne

13 stycznia w DDK odbyła się druga część warsztatów
teatralnych dla młodzieży, w których uczestniczyli
m.in. uczniowie naszej szkoły, należący do zespołu
teatralnego „Awanturka”, prowadzonego przez panią
Lucynę Chojnowską. Tematem drugiego modułu zajęć
były: statyka i dynamika interpretacji tekstu i wariacje
na temat zadanego tekstu.Zajęcia dla młodych aktorów
poprowadził krakowski aktor, reżyser i juror wielu
przeglądów środowiskowych – Jacek Milczanowski.

.

Aleksandra Wałaszek

Daria Pyrcz Kamila Golemo
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Po angielsku
Plany na przyszłość wielu osób wiążą się ze znajomością języka angielskiego. Jeśli twoje także to tutaj

znajdziesz coś dla siebie.

"Friends"
Bardzo dobrym pomysłem na podszkolenie języka jest oglądanie filmów i
seriali po angielsku z napisami także w języku angielskim. Idealny do tego
jest serial "Friends", ponieważ używany przez bohaterów język jest  łatwy
do zrozumienia. Serial opowiada o grupie sześciorga przyjaciół, którzy
mieszkają w Nowym Jorku. Monica Geller jest szefową kuchni i mieszka
wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Rachel Green, rozpieszczoną
dziewczyną, która porzuciła przyszłego męża przed ołtarzem i
postanowiła rozpocząć nowe, samodzielne życie. Naprzeciwko mieszkają
Chandler Bing, pracownik firmy zajmującej się przetwarzaniem danych o
dużym poczuciu humoru oraz Joey Tribbiani, niezbyt inteligenty,
bezrobotny aktor. Phoebe Buffay, była współlokatorka Moniki, pracuje jako
masażystka. Ross, brat Moniki, jest paleontologiem, którego porzuciła
żona dla innej kobiety. Cała szóstka spędza razem wolny czas w
kawiarence Central Perk lub w jednym z mieszkań i wplątuje się w różne
zabawne sytuacje życiowe.

.

.

"Harry Potter"
Warto też pomyśleć o czytaniu książek po angielsku.
W sam raz na początek nadaje się seria "Harry Potter",
ponieważ napisana jest bardzo przystępnym językiem.
Książki opowiadają młodym czarodzieju Harrym
Potterze i jego przygodach w Hogwarcie, szkole
czarodziejów. Chłopiec żyje w rodzinie mugoli (ludzi
niemagicznych) całkowicie nieświadomy swoich
zdolności, dopiero przybycie Hagrida zmienia coś w
jego życiu. W drodze do szkoły poznaje on swoich
przyjaciół Rona Weasleya i Hermionę Granger, którzy
po pewnym czasie stają się nierozłączni. Później jest
już tylko ciekawiej.

.

"Tłumacz rzeczy 
Złożone sprawy w prostych słowach"

Jest to zbiór schematów i opisów błyskotliwie i prosto objaśniających
wszystko od reaktorów jądrowych po długopisy.
Czy kiedykolwiek próbowałeś dowiedzieć się o czymś niesamowitym
czegoś więcej, ale jedyne, na co trafiłeś, to niezrozumiały żargon? Z
pomocą przychodzi Randall Munroe. W książce używa on jednobarwnych
rysunków i raptem tysiąca najpowszechniejszych słów, by objaśnić
niektóre z najciekawszych na świecie rzeczy.
Ta zabawna, ciekawa i zawsze zrozumiała książka jest dla każdego kto
kiedykolwiek zastanawiał się, jak i czemu to i owo działa. 

"Friends"

"Harry Potter"

..
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TOP 10 HITÓW

1. Ed Sheeran - Shape of
You 

2. Ed Sheeran - Castle on
the Hill 

3. Zayn, Taylor Swift - I Don't
Wanna Live Forever

4. The Chainsmokers -
Paris  

5. Mac Miller, Ariana Grande
- My Favorite Part 

6. Drake - Fake Love 
7. Louis Tomlinson, Stave

Aoki - Just Hold On 
8. Shawn Mendes - Mercy 

9. Martin Garix, Bebe Raxha
- In The Name of Love 

10. 5 Second Of Summer -
Girls Talk Boys

Przepis na lekką, słodką
przekąskę, idealną na

poczęstunek dla gości na
balu karnawałowym

Potrzebne produkty : 
ciasto francuskie  
jabłka
roztrzepane jajko 

Sposób przygotowania : 
Jabłka dzielimy na dwie części i
usuwamy z nich gniazda z
nasionami. następnie kroimy je na
cienkie plasterki. Ciasto francuskie
kroimy na długie paski o szerokości
ok.3-4 cm i smarujemy jedną
stronę jajkiem. Układamy plasterki,
zawijamy ciasto na jabłka oraz
zawijamy tak jak na obrazku.
Wkładamy do blachy na muffiny.
Pieczemy przez 12 min w 200
stopniach . SMACZNEGO .

Skoki Narciarskie

6 stycznia(Święto Trzech Króli) TRZEJ ZWYCIĘZCY! 
STOCH, ŻYŁA, KOT Kamil Stoch zwycięzcą Turnieju Czterech
Skoczni,Piotr Żyła na 2 miejscu, a tuż za podium trzeci Polak- Maciej Kot.
Po tym turnieju Polska stała się liderem Klasyfikacji Narodów. 1 miejscem
Kamil Stoch "dorównał" Małyszowi,który 16 lat temu wygrał Turniej
Czterech Skoczni. W tym roku Polscy kibice nie mogą być niezadowoleni
z naszych skoczków. Sami oni mówią,że chyba tak dobrze jak w 2017
nigdy nie skakali. Oby tak dalej! Trzymajmy kciuki!

. .

SKŁAD REDAKCJI

Zuzanna Wajda
Julia Citak

Jakub Kapusta
Karol Moździerz
Joanna Leżoń

Martyna Jurczyk
Magdalena
Skrzyniarz

Małgorzata Leżoń
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