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Pałac w Oblęgorku

Szukam przyjaciela…
22 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się jasełka

pt.,,Szukam przyjaciela”. Głównym bohaterem był Mały
Książę. Odwiedził on zapracowaną gospodynię, biznesmena,
człowieka z nałogamii dwie miss, jednak żadna z tych osób
nie chciała być jego przyjacielem. Tego odnalazł dopiero w
Betlejem pod postacią dzieciątka. Występ uświetnił chór

szkolny, śpiewając tradycyjne kolędy oraz utwory
z repertuaru Piotra Rubika pt.:,,Zdumienie”, ,,Biały śnieg i ty"

oraz ,,Miłość to wierność wyborowi”.
Niemałą rolę odegrała również dekoracja, gdzie główną część
stanowiły parawany, na których zostały zawieszone plakaty
z twarzami młodych, kobiet odwróconych do siebie tyłem. W
chwili, gdy Mały Książę dotarł do Betlejem, parawany zostały

zamienione miejscami w taki sposób, że wizerunki kobiet
spoglądały na siebie, uśmiechając się. Występ wywarł duże
wrażenie na publiczności, która w skupieniu oglądała kolejne

sceny przedstawienia.
Na zakończenie przewodniczący szkoły złożył życzenia, a

następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego
wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły upominki w

postaci sianka.

Rok 2016 - był rokiem Henryka Sienkiewicza, jednego z 
najsłynniejszych polskich pisarzy. Obchodziliśmy 170.

rocznicę jego urodzin i 100. rocznicę śmierci. 
Z tej okazji uczniowie naszego gimnazjum udali się na

wycieczkę do Oblęgorka, by odwiedzić pałacyk, w którym
mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza.

Po zwiedzeniu pałacu uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej
„Krzyżacy”- jubileuszowa powieść Henryka Sienkiewicza. 
W ciekawy sposób wzbogacony prezentacją multimedialną
opowiadała nam pani o powieści. Podczas tej jednodniowej

wycieczki odwiedziliśmy również Centrum Nauki Leonarda da
Vinci. Obiekt ten popularyzuje nowoczesną naukę przez
zabawę. Tematem wystawy jest zdrowy organizm ludzki.

Mogliśmy zatem poznać postać włoskiego mistrza oraz ideę
idealnych proporcji ludzkiego ciała przy stanowisku
poświęconemu „Człowiekowi Witruwiańskiemu”. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy Dębie Bartku-
jednym z najstarszych w Polsce dębów, od 1954 roku

chroniony prawem jako pomnik przyrody.
 Zmęczeni, ale zadowoleni pojechaliśmy zjeść coś do

McDonald’s i wróciliśmy do domów. Wycieczkę uważam za
udaną.
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Walentynki 
Walentynki w naszej szkole odbyły się 14.02.17r.

we wtorek i przebiegały pod hasłem
"Walentynkowa wyprawa do krainy zakochanych".
Z tej okazji uczniowie klasy IIIa i IIIb zorganizowali

apel walentynkowy dla uczniów całej szkoły.
Zabawne scenki, konkursy oraz rozdawanie

poczty walentynkowej. Cały apel zakończony był
rozdaniem lizaków w kształcie serduszek. Żeby

utrzymać walentynkowy nastrój na każdej
przerwie towarzyszyła nam muzyka.

NOWY ROK - NOWY JA

Niech żyje bal…
13 stycznia, wszyscy w szkole są podekscytowani zbliżającą się zabawą choinkową, która ma odbyć się
następnego dnia. Razem z klasą IIIa i I przygotowujemy salę do uroczystości. Chłopaki biegają, inni wiążą
balony. Wszystkim dopisuje świetny humor. Dziewczęta wieszają gwiazdki, przy czym opowiadają sobie,

jak planują spędzić ferie. Ubieranie sali idzie nam bardzo szybko, a uśmiech nie znika z twarzy. Sala bardzo
szybko nabiera kolorów. Robimy jeszcze jakieś ostatnie poprawki. Sala wygląda pięknie! Dzień później
odbywa się niezapomniana zabawa choinkowa… Były tańce przy muzyce, poczęstunek przygotowany

przez rodziców  - wszytko to złożyło się na świetną zabawę. 

Postanowienia gimnazjalistów na rok 2017 
01.02.2017 r. w gimnazjum został

przeprowadzony sondaż dotyczący naszych
postanowień noworocznych. 

Okazało się, że 40% osób zamierza zdrowo się
odżywiać i  regularnie ćwiczyć.

 30% chce  bardziej  otworzyć się na ludzi  i mieć
większą pewność siebie. Wiara w siebie i

pozytywne podejście do życia – ta odpowiedź
zajęła trzecie miejsce

 w sondażu - tak odpowiadało 15% zapytanych. 
Wśród odpowiedzi innych niż te wskazane w

sondażu najczęściej pojawiały się wpisy „poprawię
oceny”.

 W sondażu wzięło udział 81 osób.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 9 02/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WIP czyli Wielce Interesujące Pisemko

WYCIECZKA DO EXPERYMENTARIUM 

Dnia 12 grudnia 2016 odbyła się wycieczka do Experymentarium w
Łodzi. W wycieczce brali udział uczniowie klasy I.
W Experymentarium można było uczestniczyć w ciekawych
doświadczeniach i zobaczyć wiele interesujących zjawisk.
Na początku pokonaliśmy tunel, który przyprawiał o niemałe zawroty
głowy. Po tym doświadczeniu pani przewodnik pokazała i omówiła
najciekawsze eksperymenty i zjawiska, które mogliśmy zobaczyć.
Następnie mogliśmy sami przyjrzeć się dokładniej wszystkiemu, np.
spróbować ułożyć model człowieka, porozumieć się przez anteny
czy doświadczyć przepływ prądu przez własne ciało.
Wycieczka była bardzo interesująca. Pozwoliła nam lepiej zrozumieć
zjawiska fizyczne. 
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Przytul mnie...
23 listopada klasy drugie wraz z opiekunami

odwiedziły schronisko dla zwierząt w Łowiczu.
Każda klasa w szkole przyniosła karmę dla

czworonogów.
   Dowiedzieliśmy się, że aktualnie w schronisku  
                                   przebywają 53 psy. 
Dowiedzieliśmy się także o możliwości zgłoszenia

się do pracy w wolontariacie. Pan, który nas
oprowadzał, pokazał nam działanie chipa. Ułatwia

on znalezienie właściciela w razie porzucenia
bądź zaginięcia czworonoga.

Zanim porzucimy zwierzaka, pomyślmy, czy my
chcielibyśmy, aby tak nas potraktowano ?

Humor

Kącik czytelniczy 
Polecam książkę „Mariana” autorki Susanny
Kearsley. Bohaterką tej powieści jest Julia

Beckett, która zamieszkała w starym domu na
farmie. Lecz po pewnym czasie dzieje się z nią
coś dziwnego, zaczyna widzieć rzeczy, których
tam w ogóle nie było. Sprawę rozwiązuje jej brat

Tom, który jest pastorem w Elderwell. To przez co
przechodzi Julia to... reinkarnacja, czyli możliwość

ponownego wcielenia.
 „Gdy Julia Beckett jako mała dziewczynka ujrzała
stary, szesnastowieczny dom na farmie, poczuła,
że musi tam kiedyś zamieszkać. I oto dziewczęce
marzenie spełnia się. Burzliwe dzieje tego miejsca

wywierają na bohaterkę magiczny wpływ. Julia
zaczyna żyć podwójnym życiem -  swoim i

Mariany, dziewczyny z przeszłości. Ta zabawa
coraz bardziej ją wciąga. Julia uważa, że powinna

do końca odegrać rolę w starej sztuce, by
odczarować przeszłość, zanim odnajdzie miłość i

szczęście w teraźniejszości.”
  To piękna i pouczająca książka. Moim zdaniem

każdy powinien ją przeczytać.   

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SK PCK  I
SAMORZĄD UCZNIOWSKI W PIERWSZYM

SEMESTRZE: 
·  organizacja dyskoteki „Pożegnanie lata z PCK”

·   Światowy Dzień Serca
·  Dzień Uśmiechu (Uśmiechnij się z PCK)

·  udział w kampanii „Walki z Głodem i Ubóstwem”
- zbiórka żywności, która została przekazana do

stołówki PCK w Łowiczu
·  zbiórka żywności dla polskich Rodzin

mieszkających na Ukrainie
·  Dzień Młodzieży  PCK

·  Światowy Dzień Walki z AIDS
·  przygotowanie paczek świątecznych dla osób
samotnych mieszkających terenie naszej gminy

·  udział w XXV Finale WOŚP
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