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   MISTRZOWIE ŚWIATA!

Niewiarygodny sukces
Magdaleny i Kacpra.Osiągnęli

światowy poziom!

"Znajduję czas na
hobby..."

Magdalena Dederko i Kacper Pawłowski

Drodzy Czytelnicy! 
Witamy w kolejnym
wydaniu Gimbusa.
Tym razem
ruszamy z wielką
pompą! 
Już na pierwszej
stronie
przeczytacie o
spektakularnym

sukcesie
Magdaleny
Dederko, która
wraz z Kacprem
Pawłowskim
wywalczyła we
Francji mistrzostwo
świata!
Niesamowity
sukces!

Gratulujemy.
Ponadto
prezentujemy
Wasze osiągnięcia,
opisujemy ostatnie
konkursy. Dla
każdego coś miłego
:). Zapraszamy do
lektury i życzymy
miłych wrażeń.

Jak zwykle w
naszej gazetce
prezentujemy
krótkie wywiady 
z uczniami.
Tym razem 
o rozmowę
poprosiliśmy
Kacpra
Warzyszyńskiego,
który opowiedział
nam o
przygotowaniach

do Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych i
swoich sukcesach.
Nie wszyscy
wiedzą,
że Kacper oprócz
zamiłowania do
geografii i WOS-u
ma pewne hobby, 
w którym również
zdobywa
wyróżnienia...

.
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                   ORSZAK TRZECH KRÓLI – UDAŁO SIĘ!!!
6 stycznia br. niewątpliwie zapisze się w historii nie tylko naszej szkoły,
ale również całego miasta. Tego dnia, z inicjatywy p. Katarzyny
Dąbrowskiej, zorganizowano Orszak Trzech Króli, który połączył serca
wielu mieszkańców Kłobucka. W naszym mieście mogliśmy liczyć na
pomoc wielu instytucji – w organizację włączyły się: Gmina Kłobuck,
MOK, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej, szkoły i parafie. 

Nieoficjalnie mówi się, że w
przedsięwzięciu wzięło udział 
ok. 1 500 osób. Mimo mrozu i
przeszywającego wiatru na rynku
im. Jana Pawła II pojawiła się
rzesza mieszkańców, by wspólnie
wziąć udział w tym wyjątkowym
wydarzeniu. Kolorowy pochód
ruszył punktualnie o godz. 14 i ze
śpiewem na ustach przeszedł
ulicami miasta.

Jak wskazuje nazwa przedsięwzięcia, w orszaku nie mogło zabraknąć
trzech króli, w których postacie wcielili się: Burmistrz Kłobucka Jerzy
Zakrzewski, dyrektor ZEAOS w Kłobucku Jacek Krakowian oraz prezes
Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej Artur Dąbrowski. Każdy z
królów specjalnie na tę okazję przywdział szykowny strój, który dodawał
całemu wydarzeniu dostojeństwa i powagi. To jednak nie koniec -
wszyscy mieszkańcy uczestniczący w pochodzie otrzymali od
organizatorów naklejki, piękne korony i specjalnie na tę okazję
przygotowane śpiewniki.Uczestnicy orszaku mogli też częstować się
bezpłatnymi napojami i ciastem przygotowanym przez przedstawicieli
szkół. Pochód trzech króli poprowadziły konie zaprzęgnięte w bryczkę, w
której znajdowali się przebrani za Świętą Rodzinę uczniowie naszego
Gimnazjum. Za nimi można było zobaczyć cały orszak przyozdobiony
wielobarwnymi chorągwiami i pochodniami zapalonymi przez harcerzy. 

Co ważne, przez cały dzień,
pomimo niesprzyjającej pogody,
gimnazjaliści z naszej szkoły
czynnie uczestniczyli w kweście
publicznej „POKOLORUJ NASZ
ORSZAK”, zbierając fundusze
potrzebne do przeprowadzenia
przyszłorocznej akcji. Już teraz
wiadomo, że udało się zebrać
kwotę 1220,92 zł. Kolejna część
wyjątkowego dnia miała miejsce
ponownie na rynku im. Jana Pawła
II w Kłobucku, gdzie mogliśmy
posłuchać pastorałek w wykonaniu
dzieci i młodzieży oraz zespołów z
całego powiatu. Głównymi
konferansjerami byli organizatorzy -
pp. Katarzyna i Artur Dąbrowscy -
którzy w oryginalnych strojach
zapowiadali kolejne występy.
Tradycyjnie w tym dniu nie mogło
też zabraknąć naszych uczniów –
przygotowana przez p. Bożenę
Zając młodzież jak zwykle
zaprezentowała się we wspaniałym
repertuarze.

Na zakończenie orszaku na scenie
pojawiła się Dyrekcja naszej szkoły
oraz nauczyciele, którzy razem z
lokalnym zespołem zaśpiewali
znaną wszystkim pastorałkę. Do
wspólnego kolędowania włączył się
również Burmistrz Jerzy
Zakrzewski oraz wytrwali
uczniowie, którzy mimo srogiego
mrozu do końca uczestniczyli w
pierwszym Orszaku Trzech Króli.

.

.

.

K.Świtalski

K. Świtalski

.
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            ZDOBYLI MISTRZOSTWO ŚWIATA!
Do końca nie wiedzieli, z jakim tytułem wrócą z Paryża. Mnóstwo
przygotowań, wyrzeczeń, nerwów, emocji, wreszcie niezliczona
liczba godzin spędzonych na parkiecie zaowocowała osiągnięciem
niewiarygodnego sukcesu.

Magdalena Dederko, na co dzień uczennica naszego Gimnazjum wraz
ze swoim partnerem – Kacprem Pawłowskim, uczęszczającym do
gimnazjum na Śląsku, wywalczyli mistrzostwo świata w kategorii do
16 roku życia w tańcach latynoamerykańskich. Ten spektakularny
sukces zawdzięczają wyłącznie swojemu uporowi, wytrwałości i
ciężkiej pracy. Tancerze przez ostatnie tygodnie spotykali się w
Częstochowie oraz oddalonym o 100 km Jaworznie, by tam móc
trenować do zbliżającego się turnieju. W drodze na ćwiczenia, żeby
zapobiec zaległościom, Magda odrabiała lekcje i uczyła się do
bieżących sprawdzianów.
Co ciekawe, para tańczy ze sobą zaledwie od kilku miesięcy, a już
pokazała światowy poziom. Lista zwycięstw jest długa: wygrana
turnieju Fred Astaire Cup w Paryżu, II miejsce w Mistrzostwach
Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach
latynoamerykańskich, wicemistrzostwo Polski w kategorii wiekowej
14-15 lat, V miejsce w turnieju Assen w Holandii, II miejsce w
zawodach Pucharu Świata w Jelczu – Laskowicach, I miejsce w WDC
Freedom Dance –Cup w Radomiu, mistrzostwo Polski centralno–
zachodniej, a także mistrzostwo Śląska. Wysokie osiągnięcia
przepowiadają wspaniałą karierę młodych tancerzy.

Turniej w Paryżu był dla
gimnazjalistów niezwykle
emocjonujący, bowiem występ
przed tak zacnym jury, w skład
którego wchodzili międzynarodowi
profesjonaliści, wymagał od
zawodników nadzwyczajnej
precyzji, samokontroli i niebywałej
determinacji. Na takim poziomie nie
można było sobie pozwolić na
najmniejszy błąd, każdy z nich bez
wątpienia zostałby dostrzeżony
przez wymagającą komisję. Tym
większe było szczęście, gdy
okazało się, że Magda i Kacper
zdobyli najwyższe noty i tym
samym wywalczyli tytuł mistrzów
świata.

Powitanie w szkole tańca też
należało do wyjątkowych.
Magdalena i Kacper zostali
wprowadzeni na parkiet z
zasłoniętymi oczami, co
spotęgowało atmosferę
niepewności i tajemnicy. Kiedy
pozwolono im zdjąć opaski,
okazało się, że w sali czekają na
nich najbliżsi – rodzice, przyjaciele i
pozostali wychowankowie szkoły –
wszyscy ogromnie uradowani i
podekscytowani ich triumfem.
Potem przyszedł czas na tort,
kwiaty, gratulacje, przypomnienie
najpiękniejszych momentów z
Paryża i oczywiście długo
wyczekiwany zwycięski taniec.
Wszyscy jednogłośnie kibicujemy
Magdzie i Kacprowi, życząc tym
samym kolejnych sukcesów.

NASZA MISTRZOWSKA PARA .
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W tym roku szkolnym Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Kłobucku zgłosiło aż osiem propozycji innowacyjnych
programów edukacyjnych i już dzisiaj wiadomo, że
wdrażane działania bezpośrednio wpływają na jakość
nauczania, efektywność pracy oraz rozwój
kompetencji uczniów.

„Uzależnieni tylko od sportu”
Nauczyciele naszej szkoły dbają o to, by ich
podopieczni umieli dokonywać właściwych wyborów i
wyrabiali w sobie tylko pozytywne nawyki, a
pojawiające się pokusy i zagrożenia zamieniali na
właściwe dla ich wieku potrzeby. Jedną z propozycji
jest innowacja objęta patronatem Burmistrza Kłobucka
Jerzego Zakrzewskiego, a przeznaczona przede
wszystkim dla uczniów klasy sportowej, co oczywiście
nie oznacza, że pozostali gimnazjaliści nie mogą
korzystać z proponowanych działań. Autorami
innowacji są nauczyciele: p. Katarzyna Kochalska,  p.
Rafał Kowalczyk i p. Rafał Staśkiewicz. W ramach
innowacji organizatorzy zapraszają do szkoły
czołowych sportowców zawodowych oraz
psychologów sportu. 

W tematyce sportowej mieści się
też kolejna innowacja zatytułowana
„Ze sportem przez całe życie”,
której autorką jest nauczycielka
wychowania fizycznego p. Teresa
Górecka-Józiak. W ramach zajęć
młodzież na nowo odkrywa zalety
jazdy na rowerze górskim,
łyżworolkach, a także poznaje
pozytywne aspekty rytmicznego
chodu na płaskim terenie (Nordic
Walking). Wszystkie działania
wymagają od uczniów chęci,
samodyscypliny i przede
wszystkim zapału do poszerzenia
swojej aktywności ruchowej.

„Matematyka efektywniej i przyjemniej z
wykorzystaniem narzędzi ICT”
Autorkami programu są: p. Iwona Chłąd i p. Halina
Sowa. Obie nauczycielki podczas swoich zajęć
korzystają z tablic interaktywnych, projektorów
multimedialnych, komputerów, multibooków, e-
booków, portali społecznościowych oraz platform
internetowych. W ten sposób pokazują swoim
podopiecznym, że komputer nie służy jedynie do
zabawy, ale również może być niezastąpionym
narzędziem przydatnym do rozwiazywania
różnorodnych problemów naukowych.

„Biologia on-line”
Nowatorski program z biologii, opracowany przez
p. Izabelę Śledzionę, to innowacyjna metoda
przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
W ramach zajęć gimnazjaliści mają możliwość
korzystania ze specjalnie utworzonej strony
internetowej: gimklobuck.wordpress.com, gdzie
regularnie zamieszczane są przykładowe zadania
egzaminacyjne oraz prezentacje multimedialne
dotyczące treści obowiązujących na egzaminie.
Oprócz tego młodzież korzysta również z wyjazdów
edukacyjnych na Uniwersytet Śląski w Katowicach.

fot.Gmina Kłobuck

INNOWACYJNA SZKOŁA
Każdy z Was miał okazję uczestniczyć w nowatorskich działaniach proponowanych przez nauczycieli. Jedni
skorzystali z wycieczek, inni wzięli udział w ciekawych zajęciach. Czy wiecie, jakie innowacje wdrożono w tym
roku? Spieszymy Wam z pomocą i krótko charakteryzujemy każdą z nich.

Spotkanie w ramach innowacji
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„Nie taki diabeł straszny, jak go malują”
Nieco przewrotna nazwa kolejnej innowacji dotyczy
przedmiotu, który niejednego ucznia przyprawia o ból
głowy. Skoro nie jest to matematyka, bo o niej
wspomniano już wcześniej, to pozostaje już tylko
chemia. Autorka nowatorskiego programu p. Iwona
Krysiak w swoich założeniach celuje w nowoczesną
edukację, prowadzącą do rozwijania i zwiększenia
zainteresowania przedmiotem, którego na co dzień
uczy. Praca z wykorzystaniem możliwości tablicy
interaktywnej, projektora multimedialnego, laptopa itp.
pokazuje uczniom inne, bardziej atrakcyjne sposoby
pozyskania wiedzy chemicznej niż te tradycyjne,
stosowane dotąd na lekcjach. W ramach innowacji
gimnazjaliści, zrzeszeni w Klubie Kreatywnego
Przyrodnika, pod czujnym okiem specjalisty realizują
różnorodne działania (udział w warsztatach
chemicznych, zajęciach laboratoryjnych, wycieczkach
edukacyjnych, tworzenie dodatku do szkolnej gazety
itp.). Innowacja ma na celu pokazanie młodzieży, że
chemia jest nauką ciekawą i przydatną na co dzień
każdemu człowiekowi.

„Mania czytania”
Wychodząc naprzeciw kluczowemu zadaniu szkoły
uznawanemu przez MEN, czyli rozwijaniu kompetencji
czytelniczych u uczniów, w szkole wdrożono kolejny
nowatorski program. Tym razem autorki – p. Żaneta
Kęsik i p. Aneta Kukuła – zadbały o to, by w dobie
daleko posuniętej komputeryzacji przybliżyć młodemu
człowiekowi wartości, o których często się zapomina i
pomija.Działania podejmowane w ramach innowacji
polegają na organizacji zajęć pozalekcyjnych, podczas
których uczniowie wraz z opiekunami biorą udział w
forach dyskusyjnych na temat wybranych książek,
organizują wieczorki literackie, inscenizacje, tworzą
podręczne biblioteczki, spotykają się z miłośnikami
książek itp. W podobnej tematyce utrzymany jest
również kolejny nowatorski program zatytułowany
„Książka kluczem do wiedzy”, którego celem jest
rozbudzenie chęci obcowania z książką poprzez
łączenie tradycji z nowoczesnością. Tym razem
opracowanie i wdrożenie innowacji zostało podjęte
przez p. Joannę Rosicką-Polewkę i p. Kingę Sowińską.
Proponowane przez nauczycielki zajęcia określają
nowe drogi w kształceniu dzieci i młodzieży poprzez
wykorzystanie wiarygodnych źródeł informacji: książki,
Internetu, dydaktycznych programów multimedialnych
czy pomocy audiowizualnych w postaci nagrań
filmowych. 

„Zrozumieć świat sztuki”
Nie od dzisiaj wiadomo, że wprowadzenie młodzieży w
krąg przeżyć estetycznych związanych z odbiorem
dzieł plastycznych i muzycznych zmniejsza dystans
między sztuką a młodym odbiorcą. Działania
przeprowadzone w ramach innowacji pedagogicznej z
zajęć artystycznych, plastyki i muzyki pozwalają na
rozwinięcie dociekliwości poznawczej i czynią z
młodzieży świadomych uczestników życia
kulturalnego. W ramach innowacji, opracowanej przez
p. Annę Jakubczak i p. Bożenę Zając, gimnazjaliści
biorą udział w wyjazdach do filharmonii, gdzie
uczestniczą w koncertach „Feel harmony-poczuj
klimat”, w wycieczkach do galerii i muzeum, a także w
cyklicznie organizowanym plenerze artystycznym,
podczas którego ukazują piękno otaczającego ich
krajobrazu. Kontakty uczniów z różnymi dziełami
sztuki sprzyjają poszerzeniu horyzontów świadomości
estetycznej oraz kształtują ich wiedzę na temat odbioru
i sposobów prezentowania kultury.
DC

Plener artystyczny

innowacja z wychowania fizycznego

AJ

.
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Jan Paweł II był jednym z najbardziej znaczących Polaków XX wieku. Mimo że odszedł od nas, 
w dalszym ciągu pamiętamy o nim i wielokrotnie wracamy do nauk przez niego głoszonych. W naszej szkole
postać Jana Pawła II jest niemal wszechobecna, nie tylko za sprawą wizerunku papieża, witającego nas już od
progu swoim ciepłym i łagodnym uśmiechem, lecz także w postawie uczniów, którzy wielokrotnie podkreślają, że
jest on dla nich prawdziwym autorytetem. Najlepszym tego dowodem są uroczystości poświęcone naszemu
patronowi, wszelkie projekty oraz konkursy organizowane na cześć Drogiego Rodaka, w których gimnazjaliści
chętnie biorą udział. Jednym z nich był Szkolny Konkurs Recytatorski poświęcony pamięci Jana Pawła II,
którego pomysłodawczyniami i organizatorkami są nauczycielki języka polskiego p. Aneta Kukuła, p. Żaneta
Kęsik, p. Anna Neczajewska-Kozińska, p. Dorota Ciemięga. Zgodnie z regulaminem zadaniem uczniów było
zaprezentowanie utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy, z których przynajmniej jeden był autorstwa Ojca
Świętego. Komisja miała nie lada problem, by wyłonić zwycięzcę, albowiem prezentowany przez uczniów poziom
recytacji i doboru tekstów stał na bardzo wysokim poziomie. Co niektórzy wzbogacili nawet swój występ o pokaz
możliwości aktorskich, zaskakując w ten sposób jurorów.

                                               KONKURSY
JAK ZWYKLE W NASZEJ SZKOLE NIE MOŻEMY NARZEKAĆ NA NUDĘ. CO RUSZ ORGANIZOWANE SĄ
CIEKAWE AKCJE I KONKURSY. ZOBACZMY, W JAKICH OSTATNIO WZIĘLIŚCIE UDZIAŁ. 

W wyniku obrad wyłoniono cztery
osoby, które według komisji
wyróżniały się spośród innych. I
miejsce zajęła Emilia Gancarek, II
miejsce przyznano Przemkowi
Plucie, III lokata z kolei trafiła ex
aequo do Aleksandry Mostowskiej i
Kornela Ordowskiego. Ponadto
jurorzy przyznali 7 wyróżnień.
Już na najbliższej akademii
wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy pamiątkowe
oraz nagrody, których fundatorami
są organizatorzy oraz ks. Grzegorz
Dymek. 

Serdecznie dziękujemy za udział w
konkursie i życzymy dalszych
sukcesów.

Uczniowie wraz z opiekunami podczas konkursu

                                        SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Mimo że święta Bożego Narodzenia już za nami, postanowiliśmy na chwilę zatrzymać się i przypomnieć
wyjątkowe chwile związane z tym magicznym okresem. Jak co roku w tym czasie odbył się szkolny konkurs
kolęd i pastorałek „Jezus malusieńki”, który przyciągnął uwagę miłośników śpiewu. Pani Bożena Zając,
organizatorka konkursu, zadbała o to, by każdy z uczestników zaprezentował inny utwór. 
Wszystkie wykonania zachwyciły komisję do tego stopnia, że wybór zwycięzcy okazał się dużym problemem.
Po dłuższej naradzie jurorzy postanowili przyznać wygraną Nataszy Masłowskiej, uczennicy klasy III e. II
miejsce ex aequo trafiło do rąk Mikołaja Popędy i Kacpra Warzyszyńskiego, a III miejsce ex aequo do Soni
Klabisz i Zuzanny Bebłot.Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni.

.
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To spotkanie bez wątpienia należało do wyjątkowych.
W grudniowe popołudnie grupa gimnazjalistów wraz z
opiekunami udała się do Zespołu Szkół im. Stanisława
Ligonia w Truskolasach, by osobiście poznać jednego
z graczy reprezentacji Polski – Jakuba
Błaszczykowskiego. Wyjazd do rodzinnej
miejscowości sportowca został przeprowadzony w
ramach innowacji pedagogicznej pod hasłem
„Uzależnieni tylko od sportu”, której organizatorami są
nauczyciele - p. Katarzyna Kochalska, p. Rafał
Kowalczyk i p. Rafał Staśkiewicz. W wyniku działań
podejmowanych przez nauczycieli do szkoły regularnie
zapraszani są goście na co dzień związani ze
sportem, którzy udzielają uczniom praktycznych porad
i wskazówek, a także dzielą się z nimi swoją wiedzą,
umiejętnościami i spostrzeżeniami. Spotkanie z
zawodnikiem światowego formatu, jakim niewątpliwie
jest Kuba Błaszczykowski, wywołało wśród
wszystkich ogromne emocje. Po dotarciu na miejsce
uczniowie zgromadzili się przed pokojem, w którym
przebywał piłkarz i wspólnie oczekiwali jego wyjścia.
Im dłużej musieli czekać, tym ich podekscytowanie
nabierało większej mocy, a chęć zobaczenia gwiazdy
stawała się coraz silniejsza. Kiedy w końcu drzwi się
otworzyły i Kuba wyszedł do fanów, wszyscy
przeciskali się, prosząc o autografy i zdjęcia. Jakub
Błaszczykowski okazał się bardzo wyrozumiały i
serdeczny – cierpliwie podpisywał koszulki, kartki,
kalendarze i z uśmiechem pozował do wspólnych
zdjęć.

Mimo że kilka minut wcześniej odbył trudną podróż,
nawet przez chwilę nie okazał zmęczenia i spełniał
prośby naszych uczniów. To tylko dowód na to, że
można być jednocześnie wielkim bohaterem, sławnym
piłkarzem i zwyczajnie życzliwym człowiekiem.

Spotkanie z Kubą Błaszczykowskim zostanie na długo
w naszej pamięci, a otrzymane autografy będą
wspaniałą pamiątką i niezapomnianym wspomnieniem
tego wydarzenia.

DC

                                                           TEGO JESZCZE NIE BYŁO!
NASI GIMNAZJALIŚCI STANĘLI OKO W OKO Z WIELKĄ GWIAZDĄ. TUŻ PRZED PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ
UCZNIOWIE SPOTKALI SIĘ Z PIŁKARZEM POLSKIEJ REPREZENTACJI, JAKUBEM BŁASZCZYKOWSKIM.
EMOCJE BYŁY OGROMNE!

Mamy autografy :)

Spotkanie z Kubą Błaszczykowskim.

.

..
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UWAGA!
Już niebawem drzwi naszej szkoły otworzą się dla wszystkich! 
W niedzielę, 26.02.br., w godzinach popołudniowych, w hali sportowej
odbędzie się spotkanie integracyjne dla dużych i małych. W tym dniu
czekać będą na Was liczne atrakcje: pokazy jazdy na rolkach,
kawiarenka, konkurencje sportowe, dmuchane zamki, występy Waszych
kolegów i koleżanek. A w salach? Istne szaleństwo! 
W związku z przekształceniem naszej placówki w Szkołę Podstawową nr
3 im. Jana Pawła II w Kłobucku odbędą się pokazy pracowni. Jak każdy
zapewne wie, nasza szkoła może poszczycić się bogatym wyposażeniem
oraz wieloma sukcesami, które już niebawem będą dotyczyć też
najmłodszych. W tym dniu nasza szkoła będzie gościła wszystkich
uczniów i rodziców, którzy są zainteresowani naszą placówką. 

Zapraszamy serdecznie! .

Regulamin konkursu był adresowany do wszystkich uczniów gimnazjów
powiatu kłobuckiego, a jego celem było zachęcenie do poznawania
polskiej literatury i problemów w niej poruszanych, doskonalenie
umiejętności literackich, kształtowanie wrażliwości młodego człowieka na
problemy etyczne oraz uwrażliwienie na piękno języka polskiego. Do
ostatecznego starcia przystąpili wybrani reprezentanci pobliskich
placówek. Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się znajomością
życia i dorobku Henryka Sienkiewicza oraz epoki, w której tworzył. Kilka
osób przystępujących do zmagań zaskoczyło wszystkich szczegółową
znajomością biografii autora. Pomimo trudności zadań, wymagających od
uczniów rozległej wiedzy, konkurs został rozstrzygnięty jednogłośnie.
Największą liczbę punktów i tym samym I miejsce otrzymał Grzegorz
Drzazga z Gimnazjum w Ostrowach, który zaskoczył jury drobiazgową
znajomością twórczości Henryka Sienkiewicza. Świetnym
przygotowaniem do konkursu wykazała się również laureatka II miejsca –
Dorota Wąs z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libidzy. Komisja
konkursowa przyznała także III nagrodę, która trafiła w ręce Patrycji
Krotoszyńskiej z Gimnazjum w Opatowie oraz wyróżnienie dla Norberta
Galle z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamyku. 

VIII Powiatowy Konkurs Polonistyczny 
„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”

W ostatnim czasie w naszej szkole już po raz ósmy
zorganizowano Powiatowy Konkurs Polonistyczny. 
Z racji tego, iż rok 2016 został ustanowiony Rokiem
Henryka Sienkiewicza, konkurs poświęcono właśnie
temu wybitnemu Polakowi i znakomitemu pisarzowi.
Koordynatorami konkursu byli  nauczyciele języka
polskiego: pp. Żaneta Kęsik, Beata Kin, Aneta Kukuła,
Ewa Żogała. Mimo szerokiego zakresu materiału, z
którym uczniowie musieli się zmierzyć, konkurs
spotkał się z zainteresowaniem szkół. .

Wręczenie nagród

.

.

.
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Julka Pawełczak:  Kacper, w tamtym roku zostałeś laureatem olimpiady z geografii. Powiedz, ile czasu się
przygotowywałeś, by osiągnąć taki sukces?
Kacper Warzyszyński: Olimpiada przedmiotowa nie jest łatwa. To jeden z najtrudniejszych konkursów. Żeby
coś w nim osiągnąć, trzeba się wysilić i mocno popracować. Ja poświęciłem geografii bardzo dużo czasu, ale po
wszystkim nadal uważam, że było warto.
J.P.: To znaczy, że opłaca się brać w nich udział ?
-Zdecydowanie tak. Konkurs jest bardzo trudny, ale warty poświęcenia. Dzięki temu nie muszę teraz pisać
części przyrodniczej na egzaminie gimnazjalnym oraz mam otwartą drogę do wymarzonego liceum.
J.P.: Planujesz w przyszłości związać swój zawód z geografią?
-Są takie plany. Jednym z działów geografii jest gospodarka. Bardzo ciekawią mnie kwestie giełdy czy
przedsiębiorczości. Nauką, która łączy moje wszystkie zainteresowania, oprócz geografii, matematyki i wos-u
jest ekonomia, i to chyba jest mój plan na przyszłość .
J.P.: No tak WOS... przecież w tym roku udało ci się przejść już do trzeciego etapu z tego przedmiotu!
-Dokładnie tak. Wiele ludzi ogląda wiadomości w telewizji czy słucha radia, ale większość z nich nie wie, co to
Trybunał Konstytucyjny, czy jak można zostać senatorem. Często Polacy wymieniają się poglądami
politycznymi, zupełnie się na tym nie znając.  
J.P.: Rozumiem, że WOS to twoja pasja? Słyszałam, że jest nią również bieganie.
Bieganie to przede wszystkim hobby. Takie moje „oderwanie się od świata”. Kiedy jestem na treningu,
zapominam o  problemach szkolnych i wszystkich smutkach. Wspaniale jest spędzać czas z osobami, które tak
jak ja kochają bieganie i wprowadzają w to naprawdę genialną atmosferę.
J.P.: Masz już jakieś sukcesy na koncie?
-Może nie jestem jakimś genialnym biegaczem, ale radzę sobie. Miałem szczęście i trafiłem na świetnych
chłopaków z mojego klubu, z którym stworzyliśmy sztafetę sprinterską 4x100 metrów. 
W zeszłym sezonie nasza sztafeta zdobyła mistrzostwo województwa, rekord województwa, mistrzostwo
makroregionu oraz najważniejszy medal srebro na mistrzostwach polski młodzików w Słubicach.
Jestem pod wrażeniem, to naprawdę wspaniałe osiągnięcie! Gratuluję i życzę powodzenia w kolejnym
etapie.
-Bardzo dziękuję.

WYWIAD
W tym numerze Kacper Warzyszyński, uczeń klasy 3b, opowiedział nam o swoich sukcesach, przygotowaniach
do konkursów oraz nietypowej pasji, której oddaje się w wolnej chwili. Rozmawiała Julka Pawełczak.

GRATULACJE!
W imieniu redakcji serdecznie
gratulujemy Kacprowi, a także
innym osobom, które dostały się do
kolejnego etapu Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych. Z
języka polskiego do III etapu
przeszła Monika Aleksandrów i
Julia Pawełczak, z geografii - Kasia
Lis, z wos-u - Monika Aleksandrów.
Wszystkim wyróżnionym życzymy
powodzenia. Trzymamy kciuki i
jesteśmy dumni z Waszych
osiągnięć! 

po lewej:Kacper .
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                 Bezpieczni na drodze
Za nami kolejna edycja Powiatowego Konkursu pod
hasłem „Bezpieczni niechronieni użytkownicy dróg”,
którego organizatorami są: Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Kłobucku, Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Częstochowie. Jak co roku ideą przedsięwzięcia jest
promowanie bezpiecznych zachowań wśród
uczestników ruchu drogowego i rozpowszechnienie
mody na noszenie odblasków.Podczas tegorocznych
zmagań w budynku kłobuckiej placówki zgromadziło
się 26 uzdolnionych artystycznie uczniów z 15
gimnazjów naszego powiatu – każdy z nich z innym
pomysłem na zobrazowanie właściwych zachowań,
zgodnych z przepisami ruchu drogowego.

Kolorowe plakaty, które
powstawały przed oczami
komisji, zachwyciły wszystkich
obecnych gości, dlatego też tak
trudne okazało się wyłonienie
zwycięzców. Po dłuższym
głosowaniu jury zdecydowało o
wyróżnieniu następujących prac:

I miejsce – Izabela Kotas –
Gimnazjum w Opatowie
II miejsce – Wiktoria Suchańska –
Gimnazjum w Krzepicach
III miejsce – Laura Kobiela –
Gimnazjum w Przystajni

Nagrody dla laureatów
wręczali: Pierwszy
Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w
Kłobucku mł. insp. Tomasz
Górka, Dyrektor
Gimnazjum Paweł
Kotkowski oraz specjalista
Wydziału Ruchu
Drogowego - podkomisarz
Aleksandra Chlebowska.
Wszyscy wyróżnieni 
otrzymali „odblaskowe”
upominki.

.

.

                           COROCZNA AKCJA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
W grudniu br. po raz czternasty pedagodzy szkolni - p. Mariola Trzepizur Grzybowska i p. Anna Gosławska -
zorganizowali akcję pomocy dla uczniów „Podaruj dzieciom ciepło Świąt”. W tym roku udało się przygotować
paczki świąteczne dla 46 uczniów oraz 5 paczek dla wolontariuszy wspierających przedsięwzięcie.
W ramach akcji przeprowadzono wiele działań, prowadzących do zgromadzenia niezbędnych środków
finansowych, m.in.: zorganizowano kwesty przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Matki Bożej
Fatimskiej, a także pozyskano sponsorów.
Razem udało się zebrać 2.602.72 zł, z czego zakupiono paczki świąteczne. Pozostałe z akcji pieniądze w kwocie
120 zł przeznaczono dla rodziny potrzebującej szczególnego wsparcia.
Gorące podziękowania pragniemy złożyć naszym sponsorom, bez których zorganizowanie akcji byłoby
niemożliwe. 
Firmie Schultz Seating Poland
Firmie Water Plus
Firmie Cymes
Hurtowni Has, Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Parafii Matki Bożej Fatimskiej

AJ

.
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Honorowa odznaka dla Terenowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w
Kłobucku

28.11. br. w Warszawie obchodzone były uroczystości
z okazji 35-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka i 15-
lecia istnienia Instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Na
powyższe uroczystości zaproszono również pedagoga
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku - p. Mariolę
Trzepizur-Grzybowską, która pełni społeczną funkcję
przewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Praw
Dziecka w Kłobucku oraz Kierownika Punktu
Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie
Ochrony Praw Dziecka - p. Małgorzatę Browińską.

Wyjątkowy dzień podzielony został na dwie części.
Pierwsza z nich odbyła się w Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie miała
miejsce jubileuszowa konferencja pt. „Prawa Dziecka
w teorii i praktyce". W drugiej części zaproszono
wszystkich do Teatru 6. piętro – tam z kolei
przygotowano dla zainteresowanych pokazy
artystyczne, uświetnione występami wspaniałych
gości: Artura Andrusa i Romana Czejarka, artystów z
Grupy MoCarta, a także znanej aktorki Anny
Dereszowskiej.
Podczas gali w dowód uznania za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku
został wyróżniony honorową odznaką przyznaną przez
Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

p.Mariola dumnie prezentuje odznakę

Uroczysta gala

Sukces naszych uczennic 
w Ogólnopolskim Konkursie Mój Las.

Członkowie Szkolnego Koła LOP rokrocznie biorą
udział w Ogólnopolskim Konkursie Mój Las. Konkurs
jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Drzewnictwa i Leśnictwa i Zarząd Główny
LOP. Tematem tegorocznej edycji było „Znaczenie
drewna dla lasu i ludzi”. Podsumowano etap
regionalny, który odbył się w siedzibie Okręgu LOP w
Częstochowie. Komisja konkursowa przyznała:
tytuł laureata II miejsca -Natalii Wilk z 2d
tytuł laureata III miejsca- Natalii Wierus z 3b
Wyróżnienia :
Natalii Berdychowskiej z 2a i Ani Puchała z 2d.
Praca Natalii Wilk będzie reprezentować region
częstochowski w finałowym etapie w Warszawie.

  Podsumowanie konkursu z pierwszej
              pomocy przedmedycznej
             „Bezpieczne ferie z RKO”
Celem konkursu było promowanie zasad udzielania
pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjum.
Organizatorami konkursu byli uczniowie: Izabela
Błaszczyk, Aleksandra Gralak, Maciej Siedlak a
wszystko nadzorował nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa pan Paweł Kotkowski. 
Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (test
pisemny) i praktycznej. Do konkursu przystąpiło 11
dwuosobowych drużyn. Wyniki konkursu:
1. Katarzyna Dudek, Anna Kupczyńska 
2. Julia Mońka, Krzysztof Sobura
3. Przemysław Pluta, Bartosz Sikora

.

.
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Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z kłobuckim Zarządem Oddziału LOP od sześciu lat organizuje
cykliczne warsztaty dla nauczycieli. 15 grudnia br. odbyła się kolejna edycja, której współorganizatorem była
częstochowska grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tematem warsztatów ornitologicznych
były „Ptaki Polski”.
W warsztatach uczestniczyło 25 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych - opiekunów szkolnych i
przedszkolnych kół LOP z powiatu kłobuckiego, Prezes Zarządu Oddziału LOP p. Tomasz Paciepnik oraz
przedstawiciel Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie i równocześnie skarbnik oddziału kłobuckiego 
p. Małgorzata Chłąd. 
Prelegentem był lider częstochowskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków p. Marcin Borowik,
pasjonat ornitologii, który potrafi zarazić nią dzieci, młodzież i dorosłych.Była to fantastyczna lekcja dotycząca
awifauny krajowej. Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia związane z dokarmianiem ptaków,
obrączkowaniem oraz behawiorem pospolitych i rzadkich gatunków awifauny krajowej. Pan Marcin przekazał
nauczycielom ciekawostki ornitologiczne np. o żołnie, którą można spotkać w kopalniach piasku,
o łabędziej wierności, o odmrożonych palcach synogarlicy tureckiej, o niezsynchronizowanym lataniu czyża 
i niezbyt przyjemnych zachowaniach stada kwiczołów.
W czasie warsztatów nauczyciele przyrodnicy mogli zobaczyć profesjonalne zdjęcia ptaków w ich siedliskach,
dowiedzieli się o sposobach obrączkowania ptaków i prawidłowych zasadach wykonywania i zawieszania budek
lęgowych i karmników.
Lider częstochowskich ornitologów przedstawił nauczycielom zasady organizowania akcji pilotowanych przez
OTOP, do których należą Europejskie Dni Ptaków, Zimowe Ptakoliczenie i Spring Alive, zachęcając do udziału z
dziećmi i młodzieżą w tych działaniach. 
Warsztaty poszerzyły wiedzę nauczycieli, którą z pewnością wykorzystają w pracy dydaktyczno-
wychowawczej, tym bardziej, że rokrocznie przygotowują swoich uczniów i przedszkolaków do Powiatowego
Konkursu Ornitologicznego, którego VIII edycja odbędzie się w marcu 2017 r. w Gimnazjum w Kłobucku.
Organizatorzy warsztatów liczą na dalszą współpracę z częstochowską grupą OTOP oraz dziękują Dyrekcji
gimnazjum i Nadleśnictwu Kłobuck za pomoc w organizacji warsztatów.

IŚ

Uczestnicy spotkania

DZIAŁANIA LOP
W naszej szkole oprócz licznych zajęć dla uczniów, odbywają się też warsztaty dla nauczycieli spoza placówki.
Tym razem tematyka spotkania to "Ptaki Polski". Jak zwykle zainteresowanie spotkaniem było duże, a wiedza
przekazana przez organizatorów rozległa i wyczerpująca.

Już dziś zachęcamy do udziału w
XVIII edycji Powiatowego Konkursu
Ornitologicznego. Jak co roku, w
marcu br., w murach naszego
Gimnazjum stawią się uczniowie
placówek całego powiatu, by
sprawdzić swą wiedzę z zakresu
ornitologii. Zgodnie z tradycją, w
późniejszym czasie do szkoły
zawitają również przedszkolaki,
które przystąpią do konkursu z tej
samej dziedziny. Gorąco
zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w zmaganiach.
Organizatorzy

.
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	Magdalena Dederko, na co dzień uczennica naszego Gimnazjum wraz ze swoim partnerem – Kacprem Pawłowskim, uczęszczającym do gimnazjum na Śląsku, wywalczyli mistrzostwo świata w kategorii do 16 roku życia w tańcach latynoamerykańskich. Ten spektakularny sukces zawdzięczają wyłącznie swojemu uporowi, wytrwałości i ciężkiej pracy. Tancerze przez ostatnie tygodnie spotykali się w Częstochowie oraz oddalonym o 100 km Jaworznie, by tam móc trenować do zbliżającego się turnieju. W drodze na ćwiczenia, żeby zapobiec zaległościom, Magda odrabiała lekcje i uczyła się do bieżących sprawdzianów.
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