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DZIEŃ KOTA W
NASZEJ SZKOLE
Dnia 15.02.2017r. odbył się w naszej szkole
konkurs plastyczny z okazji Dnia Kota. Był on
zorganizowany przez bibliotekę i świetlicę
szkolną. Na godzinie wychowawczej
przedstawiciele większości klas pojawili się w
świetlicy. Z każdej klasy zostały wytypowane
dwie osoby model i stylista. Stylista miał za
zadanie w czterdzieści pięć minut
ucharakteryzować drugiego uczestnika na kota.
Uczestnicy zabawy doskonale się bawili, co było
widać po ich uśmiechach. Pomagali sobie,
pożyczając farbki do twarzy lub kredki do oczu.
Wszystkim udało się skończyć dzieła na czas.
Każdy starał się jak mógł, aby jego praca wyszła
jak najlepiej. Osoby oceniające efekty pracy miały
z tego powodu bardzo trudny wybór.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Kaja Bernaś
(model) i Magdalena Halaba (stylista) z klasy III a
oraz Bartosz Sierka (model) i Natalia Gryz
(stylista) z klasy I b. Drugie miejsce w konkursie
zajęli Dominika Dudek (model) i Julia Gruca
(stylista)  z II e, a także Olga Pakulak (stylista) i
Maks Kowalski (model) z II a. Trzecie miejsce
otrzymała Julia Domagała i Wiktoria Fonfera z I d.
Wyróżnienie otrzymał Konrad Czech i Weronika
Szeląg III b oraz Ada Gurbała (model) i Nikola
Zagała (stylista) II b. Pani dyrektor pogratulowała
zwycięzcom i wręczyła im dyplomy. Wszyscy
uczestnicy otrzymają w najbliższym czasie
nagrody niespodzianki.

Uważam, że takich konkursów powinno być o
wiele więcej. Są one doskonałym sposobem na
rozwijanie kreatywności i świetną zabawą. Wielu
zawodników pozostałą z wymalowaną twarzą
kota do zakończenia zajęć lekcyjnych. Kolejny
taki konkurs odbędzie się za rok. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Joanna Czerwińska

Natalia i Bartek

Julia i Wiktoria

Kaja i Magda

Gazetkę przygotował zespół 
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SCENICZNA WYWIADÓWKA

WKRÓTCE EGZAMINY
GIMNAZJALNE

12 stycznia 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się
Sceniczna Wywiadówka. Było to już kolejne tego typu spotkanie, podczas
którego rodzice zapoznali się z naszymi wynikami w nauce, obejrzeli zdjęcia
z różnych wydarzeń szkolnych, ale także zobaczyli swoje dzieci jako
artystów na scenie MOK-u. W przedstawieniu było zaangażowanych ponad
100 uczniów naszego gimnazjum, którzy zaprezentowali swoje talenty i
umiejętności na różne sposoby. W pierwszej części przedstawienia
widzowie obejrzeli prezentację wydarzeń z każdego miesiąca nauki w tym
roku szkolnym. O kolejnych wydarzeniach opowiadali: Paula Sobota,
Dominik Orman, Julia Gruca, Adrian Reszka, Marta Kawałek, Bartosz
Pałęga, Kinga Grzebieluch, Konrad Błaszczuk, Daria Malińska i Daniel
Turek. Prowadzącymi całej uroczystości byli: Dominika Mucha i Karol Sowa.
W drugiej części spotkania rodzice obejrzeli musicall pt. "Wspomnień czar",
choreografię przygotowała pani Katarzyna Miklas, nasz szkolny pedagog.
Dialogi młodych aktorów były pełne żartów, więc publiczność świetnie się
bawiła. Niespodzianką dla widzów były występy taneczne uczniów G1 w
pięknych strojach. Gościnnie zatańczyli dla nas tancerze z Kamieńca
Podolskiego. Finałem tegorocznego widowiska był polonez, w którym
wystąpili wszyscy zaangażowani w przygotowanie spektaklu gimnazjaliści.
Przedstawienie bardzo spodobało się gościom, co wyrazili owacjami na
stojąco.

Szymon Cisowski

Niebawem odbędą się egzaminy gimnazjalne. Jestem trzecioklasistą i
interesuje mnie, jak moi koledzy i koleżanki oceniają swoje przygotowanie do
testu z przedmiotów ścisłych, i które z tematów warto jeszcze powtórzyć.
Zapytałem nauczycieli chemii i matematyki, które z zagadnień z nauczanych
przez nich przedmiotów ich zdaniem pojawi się na egzaminie.
Nauczycielka chemii typuje, że na teście pojawią się pytania z działu „Układ
okresowy” i „Budowa atomu”. Nauczyciele matematyki  uważają, że na
egzaminie pojawią się działania na pierwiastkach. Radzą powtórzyć jeszcze
bryły i obliczanie pól powierzchni i objętości figur.
A co na to trzecioklasiści z G1? Zwróciłem się do70 z nich z zapytaniem, jak
oceniają swoją wiedzę i umiejętności z tych przedmiotów.
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów  ustaliłem, że
najlepiej przygotowani są z matematyki (średnia oceny 3,5), następnie z
chemii (3,4) natomiast najsłabiej czują się z fizyki (2,9).
Jak wynika z przeprowadzonej ankiety,  przed trzecioklasistami jeszcze
dużo nauki i powtórek. Warto zaznaczyć, że poza lekcjami nasi nauczyciele
prowadzą zajęcia dodatkowe ze swoich przedmiotów, powtarzają i tłumaczą
nam to, czego jeszcze nie zrozumieliśmy. Każdy uczeń może z tych zajęć
skorzystać.

Konrad Czech

Występy solistów

Finał
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY 
O ZAWIERCIU

W naszej szkolnej bibliotece dzieje się bardzo wiele. W tym miesiącu odbyły
się liczne konkursy; Konkurs Walentynkowy, Konkurs Filmowy i Konkurs
Plastyczny z okazji Dnia Kota. Przed nami konkursy rercytatorski i
ortograficzny. Od tego miesiąca zaczyna swoją działalność Dyskusyjny Klub
Filmowy. Każdy chętny będzie mógł obejrzeć wraz ze swoimi przyjaciółmi
wybrany film. Obowiązuje jedna zasada – film  musi być adaptacją dzieła
literackiego dostępnego w bibliotece szkolnej.
Co to jest DKF?
To inicjatywa naszych kochanych pań bibliotekarek i wiernych przyjaciół
naszej biblioteki. Ma na celu rozwijanie naszych zainteresowań
czytelniczych, pasji do kina oraz wzbogacanie słownictwa i wiedzy z
dziedziny kultury i sztuki.
Kto będzie mógł być uczestnikiem DKF?
Uczestnikami mogą być wszyscy uczniowie i nauczyciele ( w tym klubie nie
ma przedziału wiekowego). Wystarczy jedynie, że znajdzie się grupa
zainteresowanych. Terminy projekcji są umawiane z chętnymi tak, aby nie
kolidowały z lekcjami.
Jak często odbywać się będą spotkania?
Planowane są 2-3 spotkania w miesiącu. Wszystko zależy od wolnego
czasu uczniów. Nasi bibliotekarze zawsze są otwarci na inicjatywy i
wystarczy tylko zaproponować im termin i będziemy mieć seans filmowy i
pogaduchy o filmie i książce.
Pierwsze spotkanie odbyło się 23 lutego. Kolejne będzie w drugim tygodniu
marca. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Kllimek

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

Ósmego lutego 2017 roku na godzinie wychowawczej w Gimnazjum nr 1 w
Zawierciu odbył się coroczny konkurs wiedzy o Zawierciu. Jego celem było
wyłonienie osoby, która najwięcej wie o naszym mieście. W konkursie udział
mógł wziąć każdy zainteresowany uczeń. Organizatorami byli pani Marta
Przybyła i pan Wojciech Latacz - nauczyciele naszej szkoły.
W pierwszej części konkursu uczestnicy napisali krótki test, na podstawie
którego wyłonieni zostali finaliści. W decydującej rundzie wiele się wydarzyło.
Okazało się, że ze względu na poprawność części pisemnej zwycięzcami
zostały trzy osoby, ponieważ  w swoich odpowiedziach nie popełniły
żadnych błędów. Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
 
I miejsce:   Kinga Baran IIC, Daniel Czapla IC i Piotr Kotwicki   IIC
II miejsce:   Klaudia Świerczyna   IID i Julia Zielińska IA
III miejsce:   Justyna Morel IC
Wyróżnienia:
Julia Kratochwil IA, Konrad Błaszczuk IID, Agnieszka Klimek ID i Olga
Grzebieluch IC.
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na konkurs o Zawierciu
w przyszłym roku szkolnym.

Mikołaj Matyszczyk

Uczestnicy Konkursu Historycznego

Laureaci Konkursu Filmowego

A.S.

A.S.
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