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Od 25 lat Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zbiera pieniądze na pomoc
medyczną dla polskich szpitali. W
niedzielę, 15 stycznia młodzież z naszego
gimnazjum i całej gminy zbierała pieniądze
na ten szczytny cel. Małgorzata
Bełdowska, Iza Reszka, Weronika
Suchodolska, Wiktoria Jończyk, Roksana
Olszewska, Aleksandra Szymczyk, Filip
Marzec, Kuba Domański i Filip Brons wraz
z nauczycielami kwestowali na rzecz
Orkiestry. Po południu zebraliśmy się w
MOK ‘u, zjedliśmy pizzę  popijając gorącą
herbatą. Pieniądze z puszek trafiły do
banku w Piotrkowie, gdzie zostały
przeliczone. W tym roku Sulejów zebrał
kwotę 11 466, 37 zł, najwartościowszą
puszką okazała się puszka Oli Szymczyk
z klasy III B, ale pamiętajmy, że wszystkie
pieniądze są przekazywane na cel
dobroczynny, więc każda złotówka jest
wyjątkowo cenna. Sie ma za rok!

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

WIZYTA W TEATRZE WIELKIM W ŁODZI
18 lutego odwiedziliśmy Teatr Wielki w Łodzi. Wycieczkę
zorganizowała tradycyjnie pani Bożena Zawisza, która już od wielu
lat regularnie jeździ z uczniami naszego gimnazjum na
przedstawienia wystawiane na deskach Teatru Wielkiego.

Tym razem mieliśmy okazję oglądać jeden z najsłynniejszych
musicali pt. "MY FAIR LADY"
Spektakl opowiada o tym, że marzenia się spełniają, że los
każdego może się odmienić na lepsze.
Podczas przedstawienia usłyszeliśmy takie nieśmiertelne
przeboje jak „Jeden mały szczęścia łut”, „Przetańczyć całą noc”
czy „Tę ulicę znam”. 
Widowisko zrobiło na nas ogromne wrażenie dzięki wspaniałej
scenografii, doskonałej grze aktorów i przepięknej muzyce.
MY FAIR LADY- to musical warty obejrzenia. Gorąco polecam.

Olaf
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WYDARZENIA

ZLOT  TURYSTYCZNY
17 lutego grupa uczniów z naszego gimnazjum
wybrała się na XV Zlot Turystyczny w Piotrkowie Tryb.
Odbył się on w III LO im. Juliusza Słowackiego.
Uczniowie brali udział w grze terenowej w której zajęli I
miejsce oraz innych konkursach jak np. śpiewanie
karaoke czy budowanie makiety Piotrkowa. Na
zakończenie wszyscy bawili się na dyskotece. 

makieta Piotrkowa

KONKURY JĘZYKOWE W ROZPRZY    

W sobotę 18 lutego odbył się już IX Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego
w Gimnazjum w Rozprzy. Konkurs przeznaczony był
dla uczniów klas pierwszych i drugich.
Do konkursu z j. angielskiego przystąpiło 4 uczniów i 3
uczniów z języka niemieckiego. W ciągu 60 minut
gimnazjaliści rozwiązywali test gramatyczno-
leksykalny. Testy okazały się trudne. Niestety tym
razem nie powiodło się nikomu z naszych kolegów i
koleżanek. 
Zachęcamy do ciężkiej pracy i życzymy sukcesu za
rok.

     CAŁA SZKOŁA CZYTA NA GŁOS
Czytanie jak wiadomo poprawia pamięć i poszerza
wyobraźnię, podobno zmniejsza również szansę na
zachorowanie na.. alzheimera. Aby zachęcić uczniów
do czytania trwa w szkole akcja „Cała szkoła czyta na
głos”, dzięki której uczniowie poznają nowe, ciekawe
książki. Aby dowiedzieć się, czy uczniowie naszego
gimnazjum lubią czytać i co czytają najchętniej,
przeprowadziłem ankietę. Wypowiedziało się  63
osoby. Jak widać książki fantastyczne i przygodowe
mają największe wzięcie. Osoby, które czytać nie
lubią, tłumaczyły się zazwyczaj tym, że nie mają
czasu...                                                         Filip

  
W konkursie udział wzięli:
...z języka angielskiego: Zuzanna Leśniewska z kl.IIb,
Alicja Kuczkowska z  kl.Ib, Maja Pasieczyńska z kl.Ia
oraz Michał Pryczek z kl. IIb.
...z języka niemieckiego: Szymon Lange, Olaf Bajon i
Aleksandra Baryła z kl.IIb.
                                                                               

Filip Marzec
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GALERIA

III b ZSP w Sulejowie

III b

Puchar Dyrektora w Piłce Koszykowej finał konkursu z "Quo vadis"

II miejsce dla Szymona Abratkiewicza z kl. II a II Festiwal Nauk Technicznych w "Budowlance"

I miejsce Natalia Serafin kl. II a Puchar Dyrektora w Piłce Nożnej
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HOBBY SZYMONA

MOJE HOBBY
Moim hobby jest układanie kostki Rubika.
Zainteresowałem się  nią dwa lata temu. Informacje na
temat metod układania czerpałem przede wszystkim z
Internetu. Dowiedziałem się, że kostek nie układa się
na „chybił trafił”, lecz istnieją do tego określone
„algorytmy”, które trzeba poznać, zapamiętać, a
następnie je umiejętnie zastosować. To jest tak, jak z
matematyką – najpierw trzeba nauczyć się regułek,
definicji i wzorów, a dopiero wtedy można rozwiązywać
zadania, korzystając z wiedzy. Naturalnie jak w
każdym sporcie, dochodzą do tego również
umiejętności manualne,  które uzależnione są od
intensywnego, systematycznego treningu. Jak prawie
wszyscy fani tej dyscypliny – ja również zacząłem
swoją przygodę od najbardziej popularnej kostki 3x3x3,
zwanej Rubik’sCube.

Od początku roku 2015 zacząłem uczestniczyć w
oficjalnych, ogólnopolskich zawodach. Z czasem
zacząłem poznawać inne kostki, większe, mniejsze, o
innych kształtach. Kupowałem je przede wszystkim  w
specjalistycznych sklepach internetowych.
Przeznaczałem na nie swoje oszczędności oraz środki
finansowe otrzymywane od rodziny i znajomych w
formie okolicznościowych prezentów. Częściowo
sponsorowali mi je również rodzice. Dotychczas
posiadam ponad 30 kostek: od małych 2x2x2 do
największej  9x9x9 oraz specjalistyczne takie jak:
Square-1, Skewb, Mirror, Megaminx, Pyraminx, Gear
Cube, AxisCube, CurvyCopter.

Pierwszymi moimi zawodami, w których brałem udział,
były Championship of Ostrowiec w Ostrowcu
Świętokrzysk im. Następne w   Piotrkowie
Trybunalskim, w Łodzi i Radomsku. Aktualnie
przygotowuję się do ogólnopolskich zawodów w
Piotrkowie Trybunalskim, które odbędą się z okazji Dni
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w marcu.
Do mistrzów mi jeszcze wiele brakuje, ale w każdych
zawodach udaje mi się osiągać nowe rekordy życiowe,
np. w Radomsku zająłem drugie miejsce. To jest mój
największy dotychczasowy sukces. 
Moim drugim hobby jest pływanie , ale to już opowiem
w następnym artykule:)                               Szymon

zawody w Łodzi 18 luty 2017
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CIEKAWOSTKI

WALENTYNKI
W Europie obchodzimy je już od czasów
średniowiecza.  Niektórzy uważają, że walentynki są
zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego.
Szukano tam wybrankę serca, losując jej imię ze
specjalnej urny. Inna tradycja sięga do starożytnego
święta rzymskiego, obchodzonego 14–15 lutego ku
czci Junony, rzymskiej bogini , opiekunki życia kobiet.
W naszym kraju święto zakochanych popularność
zyskało w latach 90 XX wieku. Największe walentynki
odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w
Chełmnie pod nazwą "Walentynki Chełmińskie". Za
sprawą przechowywanej w chełmińskim kościele 
relikwii św. Walentego. 
Stałym elementem walentynek jest wręczanie
ozdobnych czerwonych karteczek, w kształcie
serduszek,  często  z miłosnym wyznaniem. 
Tak też walentynki uczcili uczniowie naszego
gimnazjum – sympatyczne kartki przekazywali
uczniowie samorządu.
                                                                            Julka

Zwyczaje Bożonarodzeniowe w Holandii
Świąteczna gorączka już za nami, teraz jest, więc pora
na to, aby zastanowić się jak przebiega okres świąt w
innych krajach. Nie wiem jak wyglądają święta na
całym świecie, ale na pewno mogę opowiedzieć, co
nieco o tradycjach w mojej drugiej ojczyźnie-Holandii.
Moim zdaniem powinienem zacząć od 11 Listopada.
Kiedy w Polsce upamiętniamy rocznicę odzyskania
niepodległości w Holandii dzieci chodzą po domach z
lampionami zbierając cukierki i śpiewając piosenki o
św. Marcinie. 11 listopada jest, bowiem dniem św.
Marcina, który oddał pół swojego płaszcza żebrakowi.
W następną sobotę prosto z Hiszpanii na łodzi parowej
pr z y by w a Sinterklaas, czyli po prostu święty
Mikołaj. Tradycja różni się jednak od tej, którą znamy,
Sinterklaas zamiast na saniach przemieszcza się na
białym koniu

drugi dzień świąt

Jako pomocników ma wielką gromadę zwarte pieten,
czyli dosłownie Czarnych Piotrusiów, którzy w nocy
wkładają do butów dzieci prezenty i słodkości a
zabierają ze sobą marchewkę dla konia oraz rysunki,
które zostawiły dzieci. To wszystko trwa przez trzy
tygodnie aż do piątego grudnia. Do tradycyjnych
słodkości tego okresu należą  czekoladowe litery,
marcepan i pepernoten-małe korzenne
ciastka. Niedługo po tym przychodzą Święta Bożego
Narodzenia, tradycyjnie organizuje się wtedy
kiermasze świąteczne. W wigilie oraz resztę dni
świątecznych cała rodzina spotyka się razem przy
kolacjach bądź śniadaniach. W tym czasie na stole
króluje chleb świąteczny, czyli słodkie pieczywo z
bakaliami. Kiedy kończą się święta wielu Holendrów
jedzie do Niemiec, aby tam kupić zapas fajerwerk.  

cd.     Zwyczaje Bożonarodzeniowe  w Holandii
Podczas wieczoru sylwestrowego jada się oliebollen,
pączki tyle, że z bakaliami i bez nadzienia. Najlepsze
robi moja babcia. Kiedy wybije północ wszyscy
wychodzą na dwór, aby obejrzeć fajerwerki oraz
życzyć sąsiadom szczęśliwego nowego roku. Po tak
intensywnym świętowaniu należy obowiązkowo
przejść na dietę.                                                  Filip

obraz św. Walentego w kościele NMP w Chełmnie

Filip Brons
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