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Laureat

Łukasz podwójnym laureatem!

   

     W roku szkolnym 2016/2017 możemy cieszyć się kolejnymi sukcesami
edukacyjnymi naszych uczniów. Do bogatej listy laureatów i finalistów dołączył
Łukasz Kopera, uczeń klasy IIIe, który w ostatnich dniach lutego wziął udział w
kolejnych etapach wojewódzkich  konkursów przedmiotowych    z geografii i historii.
Wypadł w nich doskonale i tym samym uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Geografii oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego    z Historii.  W ten sposób Łukasz zagwarantował sobie zwolnienie i
jednocześnie maksymalną liczbę punktów          z dwóch części egzaminu
gimnazjalnego: z historii i przedmiotów przyrodniczych oraz wstęp do wymarzonej
szkoły ponadgimnazjalnej. Wielkie brawa dla Łukasza i opiekunów: pani Honoraty
Borczyk, która przygotowała go do konkursu z historii oraz pana Pawła Olejnika, który
przygotował ucznia do konkursu z geografii.
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Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 odbył się XVII Międzypowiatowy
Konkurs Języka Angielskiego. Organizatorkami konkursu były  nauczycielki  języka angielskiego:       p.
Filomena Adamczyk, p. Jolanta Gagatek, p. Magdalena Gaicka. Turniej miał na celu sprawdzenie
umiejętności zdobytych przez uczniów,  motywowanie ich do samodzielnej pracy nad doskonaleniem     i
rozwijaniem różnych sprawności językowych oraz promowanie nauki języka angielskiego.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest liczba uczestników. W
tegorocznej edycji  uczestniczyło 81 uczniów  (23 uczniów – poziom podstawowy,  19 uczniów - poziom
średnio zaawansowany, 28 uczniów – poziom zaawansowany i 11 uczniów ze szkół podstawowych ).
Chęć udziału w konkursie zgłosiło 10 gimnazjów i 4 szkoły podstawowe z terenu trzech powiatów:
wieluńskiego, wieruszowskiego i  sieradzkiego. Konkurs  był  rozgrywany na czterech poziomach
zaawansowania: w kategorii gimnazjów - na poziomie podstawowym, na poziomie średnio
zaawansowanym, na poziomie zaawansowanym oraz w kategorii szkół podstawowych na poziomie klas
szóstych, który oznaczony jest kolorem niebieskim.  Uczniowie rozwiązywali testy zaopiniowane przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Na napisanie testu przeznaczono  90 minut. 
Oceną testów zajęła się komisja w składzie: pani Anna Kasperska – nauczyciel języka angielskiego  z
Gimnazjum w Białej - przewodnicząca komisji,  pani Anna Cichoń – nauczycielka języka angielskiego z
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu, pani Katarzyna Urbaniak z Gimnazjum w Sieradzu, pani
Filomena Adamczyk, pani Jolanta Gagatek, pani  Magdalena Gaicka  z Miejskiego Zespołu Szkół nr1  w
Wieluniu, pan Rafał Kędzierski nauczyciel języka angielskiego z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w
Wieluniu.

MKJA

XVII Międzypowiatowy
Konkurs Języka Angielskiego
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Mistrz Ortografii
i Poprawnej Formy

Mistrzowie ortografii

 
     2 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs ortograficzny Mistrz
Ortografii     i Poprawnej Formy, który od wielu lat organizują panie: Agnieszka Dawid,
Małgorzata Kaja Mordaka  i Aleksandra Teodorczyk. W tej edycji brało udział 15
uczniów naszej szkoły, którzy zostali wyłonienie podczas eliminacji klasowych.
Uczestnicy musieli wykazać się znajomością pisowni wyrazów małą i wielką literą,
pisownią partykuły „nie” z różnymi częściami mowy, pisownią przymiotników
złożonych oraz znajomością innych zasad ortograficznych.  Uczniowie pisali test o
jednakowym stopniu trudności, dlatego wielkie brawa należą się Patrykowi
Piwnickiemu- uczniowi klasy pierwszej- który sprostał temu trudnemu zadaniu i razem
z uczennicami klas trzecich został jednym z mistrzów ortografii Gimnazjum nr 1.
Natomiast Julia Jakubowska zajęła I miejsce już po raz trzeci! 

Oto laureaci:

I miejsce – Julia Jakubowska kl. IIIc
II miejsce – Patryk Piwnicki kl. Ia
III miejsce – Julia Michałczyk kl. IIIe 

Gratulacje!
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JASEŁKA

     „Świąteczna ulica” - pod takim tytułem uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć w
tym roku w szkole jasełka bożonarodzeniowe. Wspaniała gra aktorów, nastrojowy
śpiew chórzystek, subtelny taniec tancerzy i wyjątkowe wiersze recytatorów, przy
zimowej,     ale też ciepłej dekoracji, wprowadziły uczniów w religijny czas świąt
Bożego Narodzenia. Współczesny scenariusz był miłym zaskoczeniem nie tylko dla
uczniów, a na pytanie reportera w przedstawieniu: Czym są dla Ciebie Święta Bożego
Narodzenia? - musimy odpowiedzieć już sami. Wzorując się na kończących spektakl
życzeniach, sprawmy, byśmy w te Święta nie byli tylko niemymi przechodniami,
byśmy potrafili odkryć Chrystusa w drugim człowieku... Błogosławionych Świąt.
     Na zakończenie pani Dyrektor Małgorzata Żuchowska złożyła świąteczne życzenia
wszystkim zebranym uczniom i nauczycielom.
Scenariusz i reżyseria - p. Katarzyna Grygiel/ Muzyka -  p. Agnieszka Skrzypecka/
Scenografia - p. Izabela Reczkin – Gagatek/ Taniec  - p. Adrian Bednarek

Jasełka G1
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Najładniejsza bombka 

z życzeniami w języku niemieckim 

nagrodzony stroik nagrodzona bombka

nagrodzona bombka

1 lutego 2017 r. odbyło się podsumowanie czwartej
edycji konkursu na najładniejszą ozdobę świąteczną z
życzeniami w języku niemieckim zorganizowanego
przez nauczycielki języka niemieckiego: p. Karinę
Kędzierską i p. Annę Wielgosińską i p. Justynę
Kowalczyk. Tym razem należało wykonać bombkę.
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i
aktywności twórczej uczniów w połączeniu z nauką
języka niemieckiego. Kolejny raz nasza młodzież
wykazała się wielką pomysłowością i zdolnościami
artystycznymi, a jury miało niełatwe zadanie z
wybraniem najładniejszych ozdób.

Lista laureatów:

1 miejsce Wiktoria Zychla Ib
2 miejsce Wiktoria Nowojewska Id
2 miejsce Mateusz Wielgosiński Ic
2 miejsce Aleksandra Szymańska IIa
3 miejsce Julia Sztuka IIIa
3 miejsce Aleksandra Zawadzka IIIe
3 miejsce Paulina Łuczak Ic

G1 G1
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Konsultacje wojewódzkie w Kleszczowie 

Konsultacje wojewódzkie w Kleszczowie Konsultacje wojewódzkie w Kleszczowie

Konsultacje wojewódzkie w Kleszczowie

W dniach 1-4.12.2016 roku uczniowie klas sportowych
o profilu piłki ręcznej w Gimnazjum nr 1   z Oddziałami
Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego  w Wieluniu:
Adam Bernaś, Jakub Chuć, Marcel Madrzejewski,
Kacper Mielczarek, Paweł Machelski, Kacper Kluba,
Patryk Piwnicki, Bartłomiej Kowalczyk, pod opieką p.
Wojciecha Psui, uczestniczą w konsultacjach
szkoleniowych w Kleszczowie. Wyjazd został
zorganizowany w ramach udziału drużyny w
narodowym programie rozwoju piłki ręcznej – OSPR
(Ośrodek Szkolenia Piłki Ręcznej), którego jedną z
siedzib jest nasza placówka. Chłopcy w pierwszym
oraz drugim dniu konsultacji zostali poddani szeregowi
prób mających określić ich poziom zdolności
motorycznych oraz przygotowanie kondycyjne
poprzez beep test. Przed nimi jeszcze dwa dni ciężkiej
pracy, w której skupiają się przede wszystkim na
doskonaleniu techniki, ale także na poznawaniu i
korygowaniu błędów w poruszaniu się  i wykonywaniu
poszczególnych ćwiczeń. 

G1 G1
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MIKOŁAJKI NA PLACU LEGIONÓW 

MIKOŁAJKI NA PLACU LEGIONÓW MIKOŁAJKI NA PLACU LEGIONÓW

MIKOŁAJKI NA PLACU LEGIONÓW

   1 grudnia 2016 r.  na placu Legionów
wieluńskie szkoły wzięły udział w
przedświątecznym dekorowaniu choinek.
   I miejsce w konkursie zajęło drzewko 
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi
im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
ozdobione bombkami własnoręcznie
wykonanymi przez uczniów i nauczycieli
naszej szkoły. Nagrodzona choinka 
stanie na honorowym miejscu w
gabinecie Burmistrza Wielunia. 

G1 G1
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Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego dziewcząt 

   2 grudnia odbył się w naszej szkole
Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego, w
którym wzięły udział 4 drużyny dziewcząt
z: Gimnazjum nr 1 w Wieluniu,
Gimnazjum w Sokolnikach, Gimnazjum w
Walichnowach   i Gimnazjum w Mokrsku. 
Reprezentantki naszej szkoły, uczennice
kl. IIc objętej patronatem Fundacji
Mariusza Wlazłego, zajęły w nim II
miejsce. Oto wyniki:
I miejsce – Gimnazjum w Sokolnikach
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wieluniu
III miejsce – Gimnazjum w Walichnowach
IV miejsce – Gimnazjum w Mokrsku
Wyróżnienia otrzymały następujące
zawodniczki: Edyta Grajerz z Gimnazjum  
 w Sokolnikach, Małgorzata Musiał z
Gimnazjum w Mokrsku, Julia Czarnuch    
   z Gimnazjum nr 1 w Wieluniu i Klaudia
Mikołajczyk z Gimnazjum w
Walichnowach. Gratulacje! 

Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego

Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego

G1 G1
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III miejsce w Finale
Wojewódzkim!!! 

III miejsce Oliwii 

III miejsce Oliwii

   

Oliwia Kubska, uczennica kl. Ia
 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
Sportowymi im. Kazimierza
Wielkiego w Wieluniu, zajęła III
miejsce w XVIII Festiwalu
Piosenki Patriotycznej i Pieśni
Polskiej, który odbył się 18
listopada 2016 r. w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury      
i Sportu w Wieluniu. Oliwię
przygotowała p. Beata Bandera.
Brawo!

III miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłce
Ręcznej!!!

  
   W dniu 30.11.2016 r.  w Tomaszowie
Mazowieckim odbył się Finał Wojewódzki
  w Piłce Ręcznej Chłopców. W meczach
grupowych przegraliśmy z Gimnazjum nr
3 w Łodzi 27:4,  w meczu z Piotrkowem
Trybunalskim wygraliśmy  22:7. W meczu
 o III miejsce wygraliśmy z Gimnazjum w
Kompinie 22:16. Nasz zespół grał w
składzie: Adam Bernaś, Jakub Chuć, Filip
Duszyński, Krystian Gnych, Jakub Janik,
Kacper Mielczarek, Maciej Radwański,
Bartosz Karcz, Kacper Kluba, Bartłomiej
Kowalczyk, Paweł Machelski, Marcel
Madrzejewski, Jakub Moczygęba, Patryk
Piwnicki, Kacper Prygiel, Maciej Sztuka. 

   Gratulacje dla drużyny i opiekunów p.
Wojciecha Psui i p. Tomasza Derbisa!

G1 G1
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Berłem pasowani…

Pasowanie na gimnazjalistę Pasowanie na gimnazjalistę

     18 października 118 uczniów pięciu klas pierwszych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi  im.
Kazimierza Wielkiego  wzięło udział w uroczystości ślubowania i pasowania na gimnazjalistę. Akt
ślubowania złożyli przedstawiciele klas, ślubując na sztandar szkoły. Pasowanie miało specyficzną,
widowiskową oprawę artystyczną. Przy sygnale trąbki wprowadzono portret patrona szkoły, następnie
uczniowie w barwnych strojach żaków wnieśli insygnia władzy królewskiej. Pasowania berłem
królewskim, jak na patrona szkoły króla Kazimierza przystało, dopełniła pani Dyrektor Małgorzata
Żuchowska. Wszyscy uczniowie z rąk swoich wychowawców otrzymali „ Kodeks ucznia”. Po części
oficjalnej nastąpiła część artystyczna.  Specjalnie na tę okoliczność przygotowany został  program
artystyczny pt. „Pamiętaj o marzeniach”, poprzez który uczniowie klas starszych proponowali,  jak
dobrze i pożytecznie wypełnić czas pobytu w gimnazjum, tak aby dostarczył dużo zadowolenia i był
czasem samorealizacji. 
     Program rozpoczął występ cheerleaderek,  uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się jednocześnie,
jakie starania podejmuje szkoła, aby zajęcia sportowe prowadzone były na jak najwyższym poziomie.
Podkreślono współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, współpracę z lokalnymi
klubami sportowymi: Wieluńskim Klubem Sportowym KS Siatkarz, Międzyszkolnym Klubem Sportowym
oraz wskazano na  patronat Fundacji Mariusza Wlazłego nad klasą o profilu piłki siatkowej.                   W
programie artystycznym prezentowali się uczniowie uczęszczający do kół artystycznych. Podziwialiśmy
roztańczone pary taneczne z koła tanecznego oraz solistki z zespołu wokalnego. Program artystyczny
zakończył taniec integracyjny belgijka. 
     I tak w podniosłej a jednocześnie miłej atmosferze uczniowie klas pierwszych stali się w pełni
członkami społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami  Sportowymi  w Wieluniu. 

G1 G1
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"Olivier Twist"

Wycieczka edukacyjna
do teatru obcojęzycznego w Łodzi

     W dniu 10 października uczniowie klasy IIIa, IId, oraz Id udali się na wycieczkę do Teatru V6 w Łodzi.
Anglojęzyczny spektakl pod tytułem "Olivier Twist" tworzony w oparciu o powieść Karola Dickensa był
dla nich doskonałą szansą do zapoznania się z angielską kulturą oraz odmienną niż tradycyjne metodą
doskonalącą rozwój wielu zdolności językowych.
     Sztuka przedstawia historię Oliviera, wychowanego w sierocińcu z powodu śmierci matki. Głodzony,
zmuszany do ciężkiej pracy i traktowany z nieludzkim okrucieństwem na co dzień doświadcza cierpienia i
śmierci swych rówieśników. Chłopiec dowiaduje się o swoim wysokim urodzeniu i wyrusza w drogę do
Londynu, który, oczyma dziecka wydający się rajem na ziemi, szybko ujawnia swą ponurą naturę.
     Uczniowie naszego gimnazjum ciepło wspominają czas spędzony w teatrze. Przyznają również, że
mimo wcześniejszych obaw używany przez aktorów język okazał się łatwy do zrozumienia, co pozwoliło
w pełni cieszyć się przedstawieniem.
     Aktorzy zaprezentowali się ze swej najlepszej strony, ujawniając niewyobrażalny talent sceniczny,
wplatając w przedstawienie muzykę i momenty humorystyczne oraz w sposób czynny angażując
publiczność w przekazywaną opowieść. Wszystko to w rezultacie pozwoliło uczniom naprawdę wczuć się
w historię Oliviera.
     Wizyta w Teatrze V6 udowodniła, że nauka języka angielskiego otwiera przed uczniami wiele
możliwości, pozwalając w sposób aktywny brać udział w życiu kulturowym kraju i świata. Wielu z nich nie
może się doczekać kolejnego wyjazdu do łódzkiego teatru.
Organizatorzy wycieczki: p Jolanta Gagatek, p. Filomena Adamczyk, p Magdalena Gaicka.
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Podwójne złoto naszych biegaczy!

Podwójne złoto naszych biegaczy! Podwójne złoto naszych biegaczy!

Podwójne złoto naszych biegaczy!

W dniu 11.10.2016 r. na terenie stadionu "Ostrovia" w
Ostrówku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Sieradzkiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W kategorii szkół gimnazjalnych w zawodach wzięło
udział 9 drużyn w kategorii dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta miały do przebiegnięcia dystans 10x1000
m a chłopcy 10x1500m. Mimo bardzo trudnych
warunków pogodowych i zaciętej rywalizacji
dziewczęta i chłopcy zajęli I miejsce        w powiecie.
W związku z tym awansowali do dalszego etapu,
którym są Mistrzostwa Rejonu. Odbędą się one 18
października w Łasku.
Skład drużyny dziewcząt: Agnieszka Marciniak,
Dominika Włodarczyk, Katarzyna Jajczak,  Martyna
Sokolak, Klaudia Posmyk, Budziak Martyna,
Dziewięcka Natalia, Kędzia Wiktoria, Kowalska Amelia,
Puhalska Wiktoria, rezerwowe: Agata Sibiak  i Patrycja
Więcław - opiekun p. Edyta Cichalewska - Grabowska.
Skład drużyny chłopców: Hubert Bedka, Dominik
Ciupa, Mikołaj Janus, Kacper Kluba, Paweł  Machelski,
Marcel Madrzejewski, Kamil Moczygęba, Marcel
Musiał, Patryk Piwnicki, Jakub Płóciennik, Bartosz
Skoczylas - opiekun p. Wojciech Psuja.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i trzymamy
kciuki! 

G1 G1
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Ziemia pod innym Słońcem Nagrodzona praca Wiktorii

Wiktoria odbiera nagrodę za II miejsce

Ziemia pod innym Słońcem

   
   Uczniowie naszej szkoły (Jakub
Podyma, Dominika Włodarczyk, Krzysztof
Krykwiński, Szymon Pietrzak, Zuzanna
Kalemba, Łukasz Kopera, Wiktoria
Pichlińska), biorący udział w konkursie
wiedzy o wszechświecie, uczestniczyli po
raz kolejny w Sieradzkiej Konferencji
Kosmicznej, która odbyła się 06.10.2016 r.
w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Była to
już VII konferencja z naszym udziałem.
Tym razem poświęcona Słońcu. Ogromny
sukces odniosła uczennica klasy IIIc -
Wiktoria Pichlińska, która zajęła drugie
miejsce w ogólnopolskim konkursie
plastycznym "Ziemia Pod Innym
Słońcem". Konkurencja była ogromna, bo
z całej Polski wpłynęło na konkurs 160
prac.  
   Tym większe brawa i gratulacje!

G1 G1
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Podwójne złoto w Gimnazjadzie! 

Podwójne złoto w Gimnazjadzie! Podwójne złoto w Gimnazjadzie!

Podwójne złoto w Gimnazjadzie!

     27 września 2016 roku podsumowano
współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
wieluńskiego w roku szkolnym 2015/2016.
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im.
Kazimierza Wielkiego w Wieluniu odnotowało
podwójny sukces, bowiem zarówno w kategorii
chłopców jak i dziewcząt zajęliśmy I miejsce. Nasi
zawodnicy dominują od wielu sezonów, natomiast
zawodniczki plasują się na zmianę na I i II miejscu. 
     
     Indywidualne wyróżnienie otrzymała także pani
Edyta Cichalewska-Grabowska, której podopieczni
uzyskali w minionym roku szkolnym  bardzo
wysokie wyniki. Brawo!!! 

G1 G1
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Ia Ib

Piknik integracyjny klas I

         
     26 września 2016 roku uczniowie klas
pierwszych uczestniczyli w wycieczce
integracyjnej do Krzeczowa. Dzięki
sprzyjającej pogodzie wszyscy uczniowie
spędzili czas bardzo aktywnie. Rozpoczęli
od prezentacji klas, następnie grali w
piłkę, słuchali muzyki, brali udział w
przeciąganiu liny. W ostatniej dyscyplinie
bezkonkurencyjna okazała się Ia.
     Czas minął wszystkim bardzo szybko  
   i zanim się obejrzeli, trzeba było wracać
do domu. Podczas kilku razem
spędzonych godzin wszyscy świetnie się
bawili i lepiej poznali. 

G1 G1
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STYPENDIA BURMISTRZA WIELUNIA 

STYPENDIA BURMISTRZA WIELUNIA STYPENDIA BURMISTRZA WIELUNIA

STYPENDIA BURMISTRZA WIELUNIA

     
     Podczas  Powiatowo-Gminnej Inauguracji Roku
Szkolnego 2016/2017 wręczono STYPENDIA
STAROSTY POWIATU WIELUŃSKIEGO oraz
BURMISTRZA WIELUNIA dla najzdolniejszych
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów. Wśród 16 osób,
które otrzymały stypendia burmistrza było pięciu
uczniów Gimnazjum nr 1 w Wieluniu: 

1) Walczak Jan – laureat konkursu przedmiotowego
z języka niemieckiego,
2) Żuchowski Franciszek– finalista konkursu
przedmiotowego z historii,
3) Kopera Łukasz - finalista konkursu
przedmiotowego z historii,
4) Mikoda Jan - finalista konkursu przedmiotowego
z chemii,
5) Dydyna Łukasz – wicemistrz województwa w
piłce siatkowej,
6) Faryś Filip – wicemistrz województwa w piłce
nożnej. 

G1 G1

G1


	W roku szkolnym 2016/2017 możemy cieszyć się kolejnymi sukcesami edukacyjnymi naszych uczniów. Do bogatej listy laureatów i finalistów dołączył Łukasz Kopera, uczeń klasy IIIe, który w ostatnich dniach lutego wziął udział w kolejnych etapach wojewódzkich  konkursów przedmiotowych    z geografii i historii. Wypadł w nich doskonale i tym samym uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego    z Historii.  W ten sposób Łukasz zagwarantował sobie zwolnienie i jednocześnie maksymalną liczbę punktów          z dwóch części egzaminu gimnazjalnego: z historii i przedmiotów przyrodniczych oraz wstęp do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Wielkie brawa dla Łukasza i opiekunów: pani Honoraty Borczyk, która przygotowała go do konkursu z historii oraz pana Pawła Olejnika, który przygotował ucznia do konkursu z geografii.
	Dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 odbył się XVII Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Organizatorkami konkursu były  nauczycielki  języka angielskiego:       p. Filomena Adamczyk, p. Jolanta Gagatek, p. Magdalena Gaicka. Turniej miał na celu sprawdzenie umiejętności zdobytych przez uczniów,  motywowanie ich do samodzielnej pracy nad doskonaleniem     i rozwijaniem różnych sprawności językowych oraz promowanie nauki języka angielskiego. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem jest liczba uczestników. W tegorocznej edycji  uczestniczyło 81 uczniów  (23 uczniów – poziom podstawowy,  19 uczniów - poziom średnio zaawansowany, 28 uczniów – poziom zaawansowany i 11 uczniów ze szkół podstawowych ). Chęć udziału w konkursie zgłosiło 10 gimnazjów i 4 szkoły podstawowe z terenu trzech powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego i  sieradzkiego. Konkurs  był  rozgrywany na czterech poziomach zaawansowania: w kategorii gimnazjów - na poziomie podstawowym, na poziomie średnio zaawansowanym, na poziomie zaawansowanym oraz w kategorii szkół podstawowych na poziomie klas szóstych, który oznaczony jest kolorem niebieskim.  Uczniowie rozwiązywali testy zaopiniowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Na napisanie testu przeznaczono  90 minut.  Oceną testów zajęła się komisja w składzie: pani Anna Kasperska – nauczyciel języka angielskiego  z Gimnazjum w Białej - przewodnicząca komisji,  pani Anna Cichoń – nauczycielka języka angielskiego z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu, pani Katarzyna Urbaniak z Gimnazjum w Sieradzu, pani Filomena Adamczyk, pani Jolanta Gagatek, pani  Magdalena Gaicka  z Miejskiego Zespołu Szkół nr1  w Wieluniu, pan Rafał Kędzierski nauczyciel języka angielskiego z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu.

	2 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii     i Poprawnej Formy, który od wielu lat organizują panie: Agnieszka Dawid, Małgorzata Kaja Mordaka  i Aleksandra Teodorczyk. W tej edycji brało udział 15 uczniów naszej szkoły, którzy zostali wyłonienie podczas eliminacji klasowych. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością pisowni wyrazów małą i wielką literą, pisownią partykuły „nie” z różnymi częściami mowy, pisownią przymiotników złożonych oraz znajomością innych zasad ortograficznych.  Uczniowie pisali test o jednakowym stopniu trudności, dlatego wielkie brawa należą się Patrykowi Piwnickiemu- uczniowi klasy pierwszej- który sprostał temu trudnemu zadaniu i razem z uczennicami klas trzecich został jednym z mistrzów ortografii Gimnazjum nr 1. Natomiast Julia Jakubowska zajęła I miejsce już po raz trzeci!
	Oto laureaci:
	I miejsce – Julia Jakubowska kl. IIIc II miejsce – Patryk Piwnicki kl. Ia III miejsce – Julia Michałczyk kl. IIIe
	Gratulacje!
	„Świąteczna ulica” - pod takim tytułem uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć w tym roku w szkole jasełka bożonarodzeniowe. Wspaniała gra aktorów, nastrojowy śpiew chórzystek, subtelny taniec tancerzy i wyjątkowe wiersze recytatorów, przy zimowej,     ale też ciepłej dekoracji, wprowadziły uczniów w religijny czas świąt Bożego Narodzenia. Współczesny scenariusz był miłym zaskoczeniem nie tylko dla uczniów, a na pytanie reportera w przedstawieniu: Czym są dla Ciebie Święta Bożego Narodzenia? - musimy odpowiedzieć już sami. Wzorując się na kończących spektakl życzeniach, sprawmy, byśmy w te Święta nie byli tylko niemymi przechodniami, byśmy potrafili odkryć Chrystusa w drugim człowieku... Błogosławionych Świąt.      Na zakończenie pani Dyrektor Małgorzata Żuchowska złożyła świąteczne życzenia wszystkim zebranym uczniom i nauczycielom. Scenariusz i reżyseria - p. Katarzyna Grygiel/ Muzyka -  p. Agnieszka Skrzypecka/ Scenografia - p. Izabela Reczkin – Gagatek/ Taniec  - p. Adrian Bednarek
	1 grudnia 2016 r.  na placu Legionów wieluńskie szkoły wzięły udział w przedświątecznym dekorowaniu choinek.    I miejsce w konkursie zajęło drzewko  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu ozdobione bombkami własnoręcznie wykonanymi przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nagrodzona choinka  stanie na honorowym miejscu w gabinecie Burmistrza Wielunia.
	2 grudnia odbył się w naszej szkole Turniej Fundacji Mariusza Wlazłego, w którym wzięły udział 4 drużyny dziewcząt z: Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, Gimnazjum w Sokolnikach, Gimnazjum w Walichnowach   i Gimnazjum w Mokrsku.  Reprezentantki naszej szkoły, uczennice kl. IIc objętej patronatem Fundacji Mariusza Wlazłego, zajęły w nim II miejsce. Oto wyniki: I miejsce – Gimnazjum w Sokolnikach II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Wieluniu III miejsce – Gimnazjum w Walichnowach IV miejsce – Gimnazjum w Mokrsku Wyróżnienia otrzymały następujące zawodniczki: Edyta Grajerz z Gimnazjum    w Sokolnikach, Małgorzata Musiał z Gimnazjum w Mokrsku, Julia Czarnuch        z Gimnazjum nr 1 w Wieluniu i Klaudia Mikołajczyk z Gimnazjum w Walichnowach. Gratulacje!
	W dniu 30.11.2016 r.  w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Finał Wojewódzki   w Piłce Ręcznej Chłopców. W meczach grupowych przegraliśmy z Gimnazjum nr 3 w Łodzi 27:4,  w meczu z Piotrkowem Trybunalskim wygraliśmy  22:7. W meczu  o III miejsce wygraliśmy z Gimnazjum w Kompinie 22:16. Nasz zespół grał w składzie: Adam Bernaś, Jakub Chuć, Filip Duszyński, Krystian Gnych, Jakub Janik, Kacper Mielczarek, Maciej Radwański, Bartosz Karcz, Kacper Kluba, Bartłomiej Kowalczyk, Paweł Machelski, Marcel Madrzejewski, Jakub Moczygęba, Patryk Piwnicki, Kacper Prygiel, Maciej Sztuka.
	Oliwia Kubska, uczennica kl. Ia  w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu, zajęła III miejsce w XVIII Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej, który odbył się 18 listopada 2016 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury       i Sportu w Wieluniu. Oliwię przygotowała p. Beata Bandera. Brawo!
	Gratulacje dla drużyny i opiekunów p. Wojciecha Psui i p. Tomasza Derbisa!
	18 października 118 uczniów pięciu klas pierwszych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi  im. Kazimierza Wielkiego  wzięło udział w uroczystości ślubowania i pasowania na gimnazjalistę. Akt ślubowania złożyli przedstawiciele klas, ślubując na sztandar szkoły. Pasowanie miało specyficzną, widowiskową oprawę artystyczną. Przy sygnale trąbki wprowadzono portret patrona szkoły, następnie uczniowie w barwnych strojach żaków wnieśli insygnia władzy królewskiej. Pasowania berłem królewskim, jak na patrona szkoły króla Kazimierza przystało, dopełniła pani Dyrektor Małgorzata Żuchowska. Wszyscy uczniowie z rąk swoich wychowawców otrzymali „ Kodeks ucznia”. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna.  Specjalnie na tę okoliczność przygotowany został  program artystyczny pt. „Pamiętaj o marzeniach”, poprzez który uczniowie klas starszych proponowali,  jak dobrze i pożytecznie wypełnić czas pobytu w gimnazjum, tak aby dostarczył dużo zadowolenia i był czasem samorealizacji.
	Program rozpoczął występ cheerleaderek,  uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się jednocześnie, jakie starania podejmuje szkoła, aby zajęcia sportowe prowadzone były na jak najwyższym poziomie. Podkreślono współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, współpracę z lokalnymi klubami sportowymi: Wieluńskim Klubem Sportowym KS Siatkarz, Międzyszkolnym Klubem Sportowym oraz wskazano na  patronat Fundacji Mariusza Wlazłego nad klasą o profilu piłki siatkowej.                   W programie artystycznym prezentowali się uczniowie uczęszczający do kół artystycznych. Podziwialiśmy roztańczone pary taneczne z koła tanecznego oraz solistki z zespołu wokalnego. Program artystyczny zakończył taniec integracyjny belgijka.
	I tak w podniosłej a jednocześnie miłej atmosferze uczniowie klas pierwszych stali się w pełni członkami społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami  Sportowymi  w Wieluniu.
	W dniu 10 października uczniowie klasy IIIa, IId, oraz Id udali się na wycieczkę do Teatru V6 w Łodzi. Anglojęzyczny spektakl pod tytułem "Olivier Twist" tworzony w oparciu o powieść Karola Dickensa był dla nich doskonałą szansą do zapoznania się z angielską kulturą oraz odmienną niż tradycyjne metodą doskonalącą rozwój wielu zdolności językowych.      Sztuka przedstawia historię Oliviera, wychowanego w sierocińcu z powodu śmierci matki. Głodzony, zmuszany do ciężkiej pracy i traktowany z nieludzkim okrucieństwem na co dzień doświadcza cierpienia i śmierci swych rówieśników. Chłopiec dowiaduje się o swoim wysokim urodzeniu i wyrusza w drogę do Londynu, który, oczyma dziecka wydający się rajem na ziemi, szybko ujawnia swą ponurą naturę.      Uczniowie naszego gimnazjum ciepło wspominają czas spędzony w teatrze. Przyznają również, że mimo wcześniejszych obaw używany przez aktorów język okazał się łatwy do zrozumienia, co pozwoliło w pełni cieszyć się przedstawieniem.      Aktorzy zaprezentowali się ze swej najlepszej strony, ujawniając niewyobrażalny talent sceniczny, wplatając w przedstawienie muzykę i momenty humorystyczne oraz w sposób czynny angażując publiczność w przekazywaną opowieść. Wszystko to w rezultacie pozwoliło uczniom naprawdę wczuć się w historię Oliviera.      Wizyta w Teatrze V6 udowodniła, że nauka języka angielskiego otwiera przed uczniami wiele możliwości, pozwalając w sposób aktywny brać udział w życiu kulturowym kraju i świata. Wielu z nich nie może się doczekać kolejnego wyjazdu do łódzkiego teatru. Organizatorzy wycieczki: p Jolanta Gagatek, p. Filomena Adamczyk, p Magdalena Gaicka.

	Uczniowie naszej szkoły (Jakub Podyma, Dominika Włodarczyk, Krzysztof Krykwiński, Szymon Pietrzak, Zuzanna Kalemba, Łukasz Kopera, Wiktoria Pichlińska), biorący udział w konkursie wiedzy o wszechświecie, uczestniczyli po raz kolejny w Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej, która odbyła się 06.10.2016 r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Była to już VII konferencja z naszym udziałem. Tym razem poświęcona Słońcu. Ogromny sukces odniosła uczennica klasy IIIc - Wiktoria Pichlińska, która zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Ziemia Pod Innym Słońcem". Konkurencja była ogromna, bo z całej Polski wpłynęło na konkurs 160 prac.
	Tym większe brawa i gratulacje!
	27 września 2016 roku podsumowano współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu odnotowało podwójny sukces, bowiem zarówno w kategorii chłopców jak i dziewcząt zajęliśmy I miejsce. Nasi zawodnicy dominują od wielu sezonów, natomiast zawodniczki plasują się na zmianę na I i II miejscu.
	Indywidualne wyróżnienie otrzymała także pani Edyta Cichalewska-Grabowska, której podopieczni uzyskali w minionym roku szkolnym  bardzo wysokie wyniki. Brawo!!!

	26 września 2016 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Krzeczowa. Dzięki sprzyjającej pogodzie wszyscy uczniowie spędzili czas bardzo aktywnie. Rozpoczęli od prezentacji klas, następnie grali w piłkę, słuchali muzyki, brali udział w przeciąganiu liny. W ostatniej dyscyplinie bezkonkurencyjna okazała się Ia.      Czas minął wszystkim bardzo szybko      i zanim się obejrzeli, trzeba było wracać do domu. Podczas kilku razem spędzonych godzin wszyscy świetnie się bawili i lepiej poznali.
	Podczas  Powiatowo-Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 wręczono STYPENDIA STAROSTY POWIATU WIELUŃSKIEGO oraz BURMISTRZA WIELUNIA dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Wśród 16 osób, które otrzymały stypendia burmistrza było pięciu uczniów Gimnazjum nr 1 w Wieluniu:
	1) Walczak Jan – laureat konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego, 2) Żuchowski Franciszek– finalista konkursu przedmiotowego z historii, 3) Kopera Łukasz - finalista konkursu przedmiotowego z historii, 4) Mikoda Jan - finalista konkursu przedmiotowego z chemii, 5) Dydyna Łukasz – wicemistrz województwa w piłce siatkowej, 6) Faryś Filip – wicemistrz województwa w piłce nożnej.



