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MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ,NAWET GDYBY
INNI OD WAS NIE WYMAGALI

Dzień Otwarty naszej szkoły
okazał się strzałem w dziesiątkę.
Przyciągnęliśmy tłumy gości. 

Najlepsi 
z najlepszych

Laureaci i finaliści.

Szanowni Czytelnicy!
Witamy Was w pierwszym wiosennym numerze naszego
szkolnego pisma. Chyba nie musimy Wam mówić, że dwanaście
stron gazetki to zdecydowanie za mało, by zamieścić wszystkie
ciekawe wydarzenia z życia szkoły. Wybraliśmy zatem
najważniejsze. Na początku proponujemy Wam przeczytanie
wywiadu z p. Bożeną Zając. Czym interesuje się Wasza ulubiona
Pani od historii? Sami się przekonajcie. Ponadto kilka słów od
przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, konkursy i inne.

Inaczej nie można
określić laureatów
i finalistów
Wojewódzkich
Konkursów
Przedmiotowych. 
To oni przez kilka
ostatnich miesięcy
cały wolny czas
poświęcali nauce.
To oni zamiast
wyjść do miasta,
wybierali spotkanie

z książką. 
To wreszcie oni tak
dzielnie walczyli 
o przejście do
kolejnych etapów.
W imieniu całej
społeczności
szkolnej serdecznie
im gratulujemy i
życzymy kolejnych
równie dużych
sukcesów.

fot. A.Lisfot. A.Lis
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DZIEŃ OTWARTY – KOLEJNY
SUKCES NA NASZYM KONCIE

Do organizacji tego dnia
przygotowywaliśmy się od kilku
tygodni. Próby, spotkania, emocje -
wszyscy chcieliśmy jak najlepiej
zaprezentować nasze gimnazjum i
pokazać oczywiste zalety szkoły.
Choć kosztowało nas to wiele
nerwów, dzisiaj śmiało możemy
powiedzieć - odnieśliśmy wspólny
sukces!

Dzień Otwarty naszej szkoły, jak sami wiecie, odbiegał formą od tego, do
którego byliśmy przyzwyczajeni. Po pierwsze, wyjątkowo odbył się w
niedzielę, po drugie, tym razem zaadresowano go do najmłodszych
mieszańców miasta. Wszystko dlatego, że już niebawem gimnazjum
przekształci się w Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku,
a do naszej społeczności dołączą dzieciaki, które obecnie uczęszczają
jeszcze do przedszkoli.To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy
program obfitujący w różnorodne konkursy, quizy, przedstawienia, gry i
inne atrakcje. Na zwolenników zabawy nie trzeba było długo czekać. Już
od samego początku imprezy zainteresowanie szkołą było bardzo duże, a
przybyli goście chętnie angażowali się w proponowane działania. W hali
sportowej, gdzie rozpoczęliśmy Dzień Otwarty, powitaliśmy wszystkich i
zachęciliśmy do zwiedzania placówki. 

 Zgodnie z tradycją na początku wystąpił dyrektor szkoły – p. Paweł
Kotkowski, a następnie głos zabrali goście.Tego dnia hala sportowa
zmieniła się nie do poznania. Moc kolorów, mnóstwo atrakcji i szalona
zabawa – to słowa najtrafniej oddające atmosferę towarzyszącą
wszystkim gościom. Dla najmłodszych przygotowaliśmy kącik
plastyczny, gry i zabawy, watę cukrową, popcorn oraz zjeżdżalnię
dmuchaną, z której dzieciaki mogły korzystać bezpłatnie. Chyba nie
trzeba mówić, jak dużym zainteresowaniem cieszyły się te atrakcje.
Podobnie rzecz się miała w przypadku konkurencji sportowych – rzuty do
kosza, strzały do bramki i inne zawody wyzwoliły w uczestnikach ducha
rywalizacji. To jeszcze nie koniec. Przez cały okres naszej imprezy
stołówka szkolna zachęcała do częstowania się kolorowymi kanapkami i
apetycznymi owocami, które przypominały o funkcjonującym w naszej
szkole sklepiku ze zdrowymi produktami.

To nie koniec atrakcji!

 Podczas całej wizyty w szkole
można było zobaczyć: świetlicę ze
stołówką, salę artystyczną,
multimedialną salę językową, salę
matematyczną, dwie sale
polonistyczne, bibliotekę, salę
historyczną, pracownię chemiczną,
fizyczną, biologiczną oraz drugą
salę językową, wyposażoną w
interaktywny monitor. W każdej z
pracowni odbywały się
profesjonalne pokazy tematyczne,
które przyciągały uwagę
wszystkich gości. Ponadto w holu
szkoły zaprezentowano działania
naszego Samorządu
Uczniowskiego, który w tym dniu
proponował gościom pyszne ciasto,
gofry i ciepłe napoje. Idąc dalej,
trafiliśmy też na stoisko ze
specjalnym wydaniem gazetki
szkolnej.

Dzień Otwarty szkoły był wspaniałą
okazją do zaproszenia
wyjątkowych wykonawców. Nasi
goście zaprezentowali się
publiczności w występach
wokalnych, tanecznych,
sportowych i wielu innych.
Dyrekcja, wszyscy pracownicy
szkoły i uczniowie dziękują
mieszkańcom Kłobucka za tak
liczne przybycie do naszej
placówki. To dla nas ogromne
wyróżnienie!

.

.

fot.A.Lis

fot.A.Lis
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Duma naszej szkoły

.

SUKCES TO NASZE DRUGIE IMIĘ!
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, organizowane przez Kuratorium Oświaty, od lat cieszą się dużą
popularnością i prestiżem. Stawka jest bowiem wysoka - wygrana zmagań otwiera drogę do wymarzonej szkoły,
a także uprawnia do zwolnienia ucznia z danej części egzaminu gimnazjalnego. Olimpiady przedmiotowe
przebiegają w III etapach – szkolnym, regionalnym i wojewódzkim, a przygotowanie do każdego z nich oznacza
wielomiesięczną, mozolną i systematyczna pracę, znacznie wykraczającą poza obowiązkowy zakres materiału.

Już dziś wiemy, że praca naszych
kolegów znowu nie poszła na
marne! Niezmiernie miło nam
przedstawić osoby, które otrzymały
tytuły laureatów i finalistów:
- Monika Aleksandrów – laureatka z
języka polskiego i finalistka z
wiedzy o społeczeństwie,
- Julia Pawełczak – laureatka z
języka polskiego,
- Katarzyna Lis – laureatka z
geografii,
- Kacper Warzyszyński – laureat z
wiedzy o społeczeństwie
- Dominik Szczypiór – finalista z
chemii
Serdecznie gratulujemy uczniom
oraz ich opiekunom i życzymy
kolejnych sukcesów!

Z jakimi problemami przyszło
Wam się zmierzyć w nowej
szkole?
Absolwenci: Przede wszystkim
inne przedmioty, które nie zawsze
są proste. Niektórzy koledzy i
koleżanki z klasy już nie tacy fajni,
no i wiadomo - nauczyciele :)
Jak z perspektywy czasu
oceniacie nasze gimnazjum?
Absolwenci: Superowo! Mamy
bardzo dobre wspomnienia. Szkoła
na bardzo dobrym poziomie. A
czego brakuje Wam najbardziej?
Absolwenci: Tęsknimy za
komersem, lekcjami wychow.
fizycznego na dworze.
Jakie plany na przyszłość?
Oliwia i Kuba chcą wybrać 
medycynę, Maciek Mros
ekonomię, a drugi Maciek nie wie.
Życzymy powodzenia!

Z POWROTEM W GIMNAZJUM
Pamiętacie ich jeszcze? Oliwia, Maciek Mros, Kuba, Maciek Miland
kiedyś wielokrotnie pojawiali się w naszej gazetce.Dziś, mimo że nie są
już uczniami gimnazjum, wrócili do nas, a my piszemy o nich ponownie.
Jak sobie radzą w nowych szkołach i jak wspominają nasze gimnazjum?
Zapraszamy do lektury.
Jakie szkoły wybraliście po ukończeniu gimnazjum?
Absolwenci: Kuba uczy się w LO im. H.Sienkiewicza w Częstochowie,
Maciek Mros wybrał LO im. K. Kosińskiego w Kłobucku, Maciek Miland
zdecydował się na szkołę oddaloną od naszego miasta - uczy się w LO
im. S.Staszica w Warszawie. Tam też chodzi Oliwia, ale ona wybrała LO
im. K.Hoffmanowej.

.

.
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W tym numerze poprosiliśmy o rozmowę p. Bożenę Zając - wyjątkową nauczycielkę muzyki i historii,
która zawsze wspiera nas mądrą radą i wskazówką, uczy, że kultura i dobre wychowanie jest
najcenniejszym skarbem człowieka. Za to właśnie kochamy p. Bożenę.
redakcja: Kiedy narodziła się Pani pasja do muzyki?
p. Bożena Zając: Już w dzieciństwie narodziła się u mnie pasja do muzyki. Lubiłam często i głośno śpiewać,
zwłaszcza gdy znalazłam osoby, które cierpliwie mnie słuchały. Dużo cierpliwości okazywali mi moi dziadkowie i
rodzice. Mimo fałszów i prób dziwnych improwizacji  zawsze nagradzali mnie brawami. Najchętniej śpiewałam im
piosenkę pt. „Siadła pszczółka na jabłoni” . Wiem, że tej piosenki nie znacie. Była ona popularna w latach 60-tych,
śpiewana podczas spotkań towarzyskich, na weselach obok takich pieśni jak „Zabrałaś serce moje”, „Czerwone
róże są”, „Gdybym miał gitarę” czy „Głęboka studzienka”. Niektóre z tych pieśni doczekały się wersji
discopolowych. To one stały się inspiracją do mojej przygody wokalnej.
redakcja: Wiemy już, że muzyka jest tym, co pani kocha najbardziej. Na jakim instrumencie gra Pani
najchętniej?
p. B. Zając: W wieku 11 lat  rodzice zakupili mi pianino z „Legnicy” i  rozpoczęłam naukę gry na tym instrumencie
w Ognisku Muzycznym w Kłobucku u profesora Skrzyńskiego – dyrektora ogniska. Naukę kontynuowałam w
Szkole Muzycznej I stopnia w Częstochowie u profesor Czerny, a następnie na WSP na wydziale muzycznym
również w Częstochowie.
redakcja: Z lekcji muzyki wiemy, że pięknie Pani śpiewa. Czy należała Pani kiedyś do jakiegoś zespołu?
p.B. Zając: Od dzieciństwa chętnie popisywałam się umiejętnościami wokalnymi, dlatego też w szkole
występowałam na apelach , uroczystościach lokalnych. Należałam do chóru szkolnego prowadzonego przez
pana Wierusa, panią Selwet. W liceum chór prowadził pan Wieczorek. Śpiewałam razem z chórem i jako solistka.

redakcja:Uczy Pani z powodzeniem od kilku lat historii. Kiedy
zainteresowała się Pani tym przedmiotem?
p. B. Zając: Tą dziedzina nauki zainteresowałam się nieco później .
Inspiratorem poznania dawnych wydarzeń był mój dziadek - uczestnik I
wojny światowej na froncie wschodnim i wojny z bolszewikami w 1920
roku. To jego opowieści wzbudzały we mnie patriotyzm, wielki podziw i
uznanie dla tych, którzy walczyli i polegli za naszą wolność i wolną Polskę.
Z przejęciem słuchałam również o walkach partyzanckich podczas II
wojny światowej wuja mojego męża Sosnowskiego, który należał do AK, a
po wojnie prześladowany przez komunistów. Nie można o takich
wydarzeniach zapomnieć i trzeba przekazywać to młodemu pokoleniu.

redakcja: Jakie wartości chciałaby Pani przekazać swoim
wychowankom?
p.B.Zając: Moim kochanym wychowankom powtarzam, aby zawsze byli
mądrzy, szanowali rodziców, siebie i innych, uczyli się pokory i miłości .
Po prostu byli dobrymi ludźmi i zawsze pamiętali o uśmiechu i radości.
redakcja: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
p.Bożena Zając: Ja również dziękuję.

Życzę moim uczniom, aby byli mądrzy, szanowali
rodziców i siebie, uczyli się pokory i miłości

.
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VIII Powiatowy Konkurs Ornitologiczny 
w Gimnazjum w Kłobucku

.

.

Klasy 1-3 SP
1.miejsce-Grondys Anna -SP nr 2 w Krzepicach
2. miejsce- Kurzacz Patryk- SP Panki
3. miejsce- Jelonek Emilia -SP nr 2 Kłobuck
Wyróżnienia: Sawicka Wiktoria, Namyślak Michał,
Mika Natalia, Węgier Natalia, Włodarczyk Krzysztof
Klasy 4-6 SP
1.miejsce- Ranoszek Iga -SP Więcki
2. miejsce- Brodziak Oskar-  SP Panki
3. miejsce- Jakubowska Małgorzata-  SP nr 2 Kłobuck
Wyróżnienia: Węgier Julia -SP Więcki, Szewczyk
Patrycja- ZS Ostrowy, Nykiś Laura -SP 2 Kłobuck

17 marca 2017 r. w kłobuckim gimnazjum odbyła się 7. edycja Powiatowego Konkursu Ornitologicznego.
Konkurs,  jak co roku, został objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku oraz
Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie, a współorganizatorem było Nadleśnictwo Kłobuck.
W zmaganiach uczestniczyło 70 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod
opieką 34 nauczycieli opiekunów.
Wśród zaproszonych gości byli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
w Kłobucku p. Joanna Kulejewska, Kierownik Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego w Kalinie  p.
Krystyna Bartocha, Wiceprezes Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie p. Maria Jasińska ,  Członek Zarządu
Okręgu LOP w Częstochowie i Zarządu Oddziału Kłobuckiego p. Małgorzata Chłąd, przedstawiciele
Nadleśnictwa Kłobuck p. Wojciech Niewęgłowski i p. Robert Tylikowski oraz Dyrektor kłobuckiego  gimnazjum –
p. Paweł Kotkowski.

Gimnazja
1.miejsce-Ranoszek Natalia -
Gimnazjum Zawady
2. miejsce- Pytel- Baran Wiktoria –
Gimnazjum Kłobuck
3. miejsce- ex aequo- Krawczyk
Kinga -ZS Panki i Filak Joanna –
Gimnazjum Krzepice
Wyróżnienie: Reginiec Klaudia i
Antczak Magdalena
Szkoły ponadgimnazjalne
1.miejsce-Słomian Maciej -ZS w
Krzepicach
2. miejsce- Julia Fabisiak- ZS nr 2
Kłobuck
3. miejsce- Olga Lizurej -ZS nr 3
Kłobuck
Wyróżnienie: Dominik Kotasiński 

.

.
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Myślę, że jak na razie dobrze nam idzie. Jesteśmy zgraną ekipą, a pani Kasia bardzo nam pomaga. 
Często w naszej szkole pojawiają się Dni Gofra czy dyskoteki, które w tym roku cieszą się dużą popularnością.
Pamiętamy o przeróżnych świętach np. Dniu Kobiet, tłustym czwartku, czy chociażby pierwszym dniu wiosny,
które staramy się spędzać w miły sposób.

J: Bardzo ci dziękuję, miło się rozmawiało.
N: Również dziękuję.
red. Julia Pawełczak

Drodzy Uczniowie, jeśli chcielibyście, abyśmy w następnym numerze napisali o Waszych
zainteresowaniach, zgłoście się z tym pomysłem do naszej szkolnej redaktorki Julki Pawełczak.
Zapraszamy!

Wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 
 Natalią Wierus

.

Kolejną fantastyczną sprawą jest oczywiście funkcja reprezentacyjna. Wszelkiego rodzaju apele i wystąpienia,
dzięki temu stałam się bardziej pewna siebie.

J: No właśnie, te wszystkie samorządowe akcje to czasochłonne przygotowania... Jak więc godzisz
obowiązki przewodniczącej z lekcjami?
N:. To kwestia dobrej organizacji. Staram się planować czas tak, aby wystarczyło go i na lekcje, i na obowiązki
przewodniczącej. Do tej pory nie miałam sytuacji, w której przez samorząd zaniedbałabym szkołę. Dużym
ułatwieniem jest wyrozumiałość naszych nauczycieli.

J Jak dokładnie działa samorząd?
N: Głównym celem samorządu jest sprawienie, by uczniowie dobrze się w niej czuli. Wspólnie ustalamy, co
będziemy organizować. Na początku roku stworzyliśmy plan naszych działań na cały rok 2016/2017, który teraz
staramy się sumiennie wypełniać. 

Julia Pawełczak: Dzisiaj mam okazję porozmawiać
z Natalią Wierus - przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego. Pierwsze pytanie, które
chciałabym ci zadać brzmi: jak się czujesz w roli
przewodniczącej?
Natalia Wierus: Świetnie! Gdy startowałam w
wyborach, nie byłam przekonana, czy to dobra
decyzja. Teraz nie żałuję i z pewnością zrobiłabym to
ponownie. Samorząd wiele mnie nauczył i spełniam się
w nim.

J: Rozumiem, a co najbardziej Ci się podoba w
pełnieniu tej funkcji?
N:Najbardziej podoba mi się to, że mam wpływ na
podejmowane decyzje. To samorząd decyduje o tym,
co i kiedy będzie się działo. 

.
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Dzień Kobiet 
8 marca to dzień wyjątkowy dla wszystkich kobiet.
Nasi uczniowie nie zapomnieli o drobnych
podarunkach dla naszych wspaniałych dziewczyn i
nauczycielek. Każda klasa świętowała ten dzień na
swój sposób. Oto najciekawsze pomysły:
Klasa 1a wybrała się wraz z wychowawcami na słodki
poczęstunek do restauracji Eldorado, tam czekały na
nich lody, ciasto i napoje. Chłopcy nie zapomnieli
również o kwiatach.  W innych klasach panowie
podarowali koleżankom „świeżaki”, czekoladki czy
drobne upominki. Żadna z kobiet nie czuła się w tym
dniu zapomniana. Od SU panie nauczycielki dostała
też kwiaty jako wyraz szacunku, wdzięczności oraz
pamięci. Wszyscy chłopcy spisali się na medal. 
W ten dzień w naszej szkole panowała elegancja.
Panowie ubrani byli w koszule i marynarki, natomiast
dziewczyny w sukienki i spódniczki. Nie mogło też
zabraknąć życzeń prosto z serca. Był to również dzień
przytulania, gdyż każda dziewczyna chciała
podziękować w ten sposób chłopakom za miłe słowa.
red. Oliwia Pelikan 

Ciekawym wydarzeniem w naszej szkole był też
wyjazd do Bełchatowa na mecz siatkówki, w którym
zagrały dwie wspaniałe drużyny –SKRA Bełchatów
oraz ŁUCZNICZKA Bydgoszcz. Wyjazd odbył się w
ramach innowacji pedagogicznej "Uzależnieni tylko od
sportu", przeprowadzanej w naszej szkole od września
br. 
Uczniowie wraz z opiekunami dotarli tam w godzinach
popołudniowych. O godzinie 1700 w hali sportowej
odbyła się prezentacja drużyn, a następnie rozległ się
pierwszy gwizdek, który informował nas o rozpoczęciu
zawodów. Z każdym następnym coraz większe
emocje towarzyszyły zarówno zawodnikom, jak i
kibicom. Mecz wygrała SKRA Bełchatów.
Po gromkich brawach zawodnicy zeszli z boiska, by
rozdać autografy. Następnie uczniowie udali się do
autokaru, by wrócić do Kłobucka. Warto wspomnieć o
miłym podarunku dla dziewczyn, czyli kwiatach oraz
ciekawych zabawach pomiędzy setami, w których
można było  zdobyć pamiątki z tego wydarzenia. To
był wspaniały Dzień Kobiet! Dziękujemy Panowie!
red. Oliwia Pelikan

.

.

.
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SPORTOWE SUKCESY
GIMNAZJALISTÓW

O tym, że w naszej szkole dbamy o zdrowy styl życia,
nikogo nie trzeba przekonywać. Ciekawe zajęcia,
klasa o sportowym profilu, akcje, konkursy, jazda na
rolkach, innowacja pedagogiczna i kiosk ze zdrowymi
produktami to tylko część proponowanych form
kształtowania prawidłowych nawyków. Jak sami
dobrze wiecie, nauczyciele wychowania fizycznego
stawiają przed nami wysoko poprzeczkę, przez co
nasze sportowe sukcesy są coraz częściej
zauważane. W tym numerze postanowiliśmy przyjrzeć
się sportowym dokonaniom gimnazjalistów, a tych, jak
wiemy, jest bardzo dużo. Nasze koleżanki odniosły
podwójne zwycięstwo w piłce siatkowej w konkursie o
randze międzygminnej i powiatowej. Dodatkowo
zdobyły też dwa 1 miejsca w koszykówce. To jeszcze
nie koniec. Nasze zdolne koleżanki wywalczyły także
1 miejsce w piłce nożnej.Dziewczyny w naszej szkole
są naprawdę bardzo zdolne!
Ale nie możemy zapomnieć też o chłopcach, którzy
odnieśli równie spektakularne zwycięstwo w zawodach
koszykówki powiatowej oraz międzygminnej, a także
zdobyli 1 miejsce w piłce nożnej. Nic dziwnego – w
końcu sukces to nasze drugie imię!
Na koniec dodam, że uczniowie naszej wspaniałej
szkoły wywalczyli 3 miejsce w biegach przełajowych.
Gratulujemy serdecznie!
red. Nicola Krawczyk, Natalia Derda
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"Rusz głową" - konkurs geograficzny

Już niebawem w naszej szkole odbędzie się konkurs
geograficzny „Rusz głową’’, w którym mogą wziąć
udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum.
Konkurs będzie podzielony na 4 etapy. W każdym z
nich uczniowie będą wykonywać różne zadania
dotyczące wiedzy z zakresu geografii. Szczegółowych
informacji udziela pan A. Lis. Zapraszamy do wzięcia
udziału.  

red. Karolina Kostan

Niebawem Dzień Ziemi. Z tej okazji nasze gimnazjum
przygotowało konkurs multimedialny. Może wziąć w
nim udział każdy zainteresowany tą tematyką. Celem
konkursu jest poszerzenie wiedzy z ekologii. Waszym
zadaniem jest zrobienie filmu lub prezentacji na jeden z
wybranych tematów. Konkurs trwa do poniedziałku 24
kwietnia 2017r., a prace oddajemy do pań od biologii
lub informatyki. Regulamin oraz tematy możecie
znaleźć na stronie internetowej naszego gimnazjum.
Uczestnicy konkursu otrzymują ocenę cząstkową z
biologii i informatyki oraz punkty dodatnie za udział w
konkursie szkolnym. Nagrody książkowe ufundował
Urząd Miejski w Kłobucku. red. Nicola Krawczyk

.

             WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE!
Kilka dni temu w artykule, który pojawił się na stronie
Radia ZET, wspomniano o działaniach kłobuckiego
gimnazjum. Okazało się, że nasza szkoła jako jedna z
dwóch w całej Polsce prowadzi ewidencję
skuteczności monitoringu. Jesteśmy ogromnie dumni
z takiego wyróżnienia!
Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem:
http://wiadomosci.radiozet.pl/Blisko-Ludzi/Monitoring-
w-toalecie-pulawskiego-gimnazjum-Szkola-wyjasnia-
sprawe

                 MARATON CZYTANIA
W dniu 03.04.2017r. w godz. 8.00- 15.00 w sali 21
naszego gimnazjum odbędzie się Maraton
Czytelniczy. Udział w nim może wziąć każdy uczeń
oraz nauczyciel naszej szkoły. Zachęcamy także
rodziców, aby zechcieli z nami poczytać. Tym razem
czytamy “Quo vadis” H. Sienkiewicza. Każdy
uczestnik otrzyma punkty z zachowania oraz ocenę
cząstkową z j. polskiego. Zapisy u pani Anety Kukuły I
Żanety Kęsik, a także swoich nauczycieli polonistów.
Serdecznie zapraszam!

.
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SZKOLNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY

9 marca w naszym gimnazjum
odbył się Szkolny Konkurs
Ortograficzny przygotowany przez
nauczycieli-polonistów. W
konkursie brali udział mistrzowie
ortografii z poszczególnych klas.
Uczestnicy musieli się zmierzyć z
niezwykle skomplikowanym
dyktandem, w którym roiło się od
trudnych w pisowni wyrazów. Mimo
licznych pułapek gimnazjaliści
poradzili sobie z wyzwaniem i wzięli
ortograficznego byka za rogi.
Szkolny konkurs spełnił także rolę
wewnątrzszkolnych eliminacji do
XV Międzyszkolnego Konkursu
Ortograficznego „Szukamy
Mistrza” organizowanego przez
Zespół Szkół nr 1 im. Jana
Kilińskiego w Kłobucku.

Uczniowie naszej szkoły na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Liczba Pi – zapisywana jako 3,14 zwana też ludolfiną - jest jedną z
pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych.  Jako jedyna
liczba ma swoje święto, które obchodzone jest 14 marca. My również 14
marca 2017 roku uczestniczyliśmy w obchodach święta liczby pi, które już
po raz jedenasty były zorganizowane na terenie Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wśród przygotowanych wykładów,
warsztatów czy pokazów każdy z
nas znalazł coś atrakcyjnego,
zarówno pasjonaci, jak i ci co
dopiero odkrywają uroki
matematyki, a nawet zaprzysięgli
humaniści.Uwolnij pierścień, zrób
gwiazdę - to nie cytat z "Władcy
Pierścieni" czy polecenie z lekcji
wf, ale zadania, z którymi się
zmierzyliśmy.

Gimnastyka umysłu i dłoni - zadania manualne, zagadki drewniane,
druciane czy puzzle przestrzenne. Uczestniczyliśmy również w w
warsztatach "Japońskie Łamigłówki" - kilkanaście lat temu świat oszalał
na punkcie sudoku, ale nie jest to jedyny japoński wynalazek, wymyślono
wiele typów zadań, przy których można poćwiczyć szare komórki, my
poznaliśmy dwie z nich: Hashi i Hitori.Kawiarnia Szkocka we Lwowie to
szczególne miejsce w historii matematyki - to właśnie tam spotykali się na
wielogodzinnych dyskusjach najwybitniejsi matematycy polscy ze
Stefanem Banachem na czele.Podczas warsztatów można było poczuć
kawiarniany klimat, porozmawiać o matematyce ze studentami i
doktorantami, rozwiązać dobrane do poziomu ich wiedzy matematyczne
zagadki i problemy, czy po prostu posiedzieć i posłuchać. Tego dnia na
pewno każdy znalazł dla siebie coś interesującego.

Zakwalifikowali się do niego
następujący uczniowie naszej
szkoły:
Anna Pawłowska 2b
Anna Malina 2b
Anna Macoch 3e
Michał Gierak 3d
Olga Kowalczyk 1d.
Gratulujemy i trzymamy kciuki
przed następnym konkursem!

.

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 30 03/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimbus

Już za miesiąc uczniowie klas trzecich zmierzą się z egzaminami, czyli trzydniowym podsumowaniem lat, które
spędzili w naszej szkole. Wyniki kilkugodzinnego czytania poleceń i zaznaczania odpowiedzi w wielu
przypadkach zaważą na decyzji o wyborze szkoły średniej. Ostatecznie każdego z nas czeka gorączka
przygotowań i wysiłku, by jak najlepiej się przygotować, a potem zależnie od wyników, gorzki smak łez lub
wspaniałe zwycięstwo i satysfakcja, np. z osiągnięcia maksymalnej liczby punktów z biologii :) Liceum,
technikum czy szkoła zawodowa? Powoli każde z nas zaczyna zadawać sobie fundamentalne pytania: ,,Co
chciałbym robić?'' lub ,,W czym jestem dobry?'' I tu wkraczają znajomi i rodzina. Uczeń, ściskający w ręce
wyniki testów gimnazjalnych, jest jak samotna łódź na kotłujących się wodach oceanu, co chwila zalewanej falą
opinii i propozycji na temat szkół, zawodów i rynku pracy. Na początku trzeciej klasy oprócz tradycyjnych
zakupów, jak zeszyty czy książki, radzę więc uzbroić się też w cierpliwość i odrobinę zdrowego sceptyzmu.
Opinie o szkołach są bardzo zróżnicowane, co jest skutkiem różnych oczekiwań i potrzeb ludzi względem
edukacji, nauczycieli czy atmosfery i bywa, że nawet rówieśnicy wynoszą z tej samej klasy kompletnie różne
doświadczenia. W miarę możliwości lepiej jest oczywiście nadstawiać ucha i wyłapywać przydatne o szkołach
informacje, jednak wszelkie opowieści należy analizować ze zdrowym rozsądkiem, pamiętając, że nie ma szkół
idealnych, a rzeczywistość może okazać się zupełnie inna. Jeśli wybory przeciętnego trzecioklasisty podczas
testów były trafne, czy to przez ,,strzelanie'' czy pilną naukę przez wszystkie lata edukacji, osiągnął on pułap
odpowiedni, by otworzyły się przed nim wrota najbardziej prestiżowych szkół w okolicy. Niektórzy z nas jednak,
niestety, nie będą posiadali tego luksusu. Istnieje jednak inne fundamentalne pytanie, które również należy sobie
zadać. 

"Jakie znaczenie ma szkoła średnia?'' Czy wybierając liceum w
Częstochowie nie kierujemy się modą, popularnością i prestiżem? Czy w
szkole ogólnie uważanej za dobrą będę się uczył lepiej i efektowniej? W
większym stopniu zależy to od indywidualnych cech jednostki, szkoła gra
tu drugoplanową rolę i w mojej opinii dość nieznaczną. Pracowity i
inteligentny uczeń napisze maturę lepiej w przeciętnej kłobuckiej szkole,
niż leń w najbardziej prestiżowym liceum. 
Na sam koniec pragnę wysunąć jeden znaczący argument. Ilu
pracodawców zada potencjalnemu pracownikowi na rozmowie
kwalifikacyjnej pytanie ,, Jakie liceum pan skończył?''

red. Julia Pawełczak

MOIM ZDANIEM
Egzaminy już niedługo. Do ostatecznego sprawdzianu
zostało już naprawdę bardzo niewiele. 
I co potem, macie już pomysł na siebie? A może
wybór kolejnej szkoły będzie przypadkiem? Już teraz
warto zastanowić się nad swoją przyszłością. Nasza
szkolna redaktorka ma dla Was kilka porad na to,
czym powinniśmy się sugerować, obierając swoją
drogę.....
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DŁUGO NA NIĄ CZEKALIŚMY, AŻ W KOŃCU NADESZŁA!
JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI, MOGĄC POWIEDZIEĆ, ŻE MAMY JUŻ WIOSNĘ! OD DZIŚ ZIMOWE KURTKI I
BUTY ŻEGNAMY Z NIEKRYTĄ RADOŚCIĄ, WITAJĄC NA POWRÓT OKULARY PRZECIWSŁONECZNE :) 

Uwielbiamy takie dni...zabawa, tańce i dużo śmiechu -
tak co roku wygląda powitanie wiosny w naszej szkole.
21 marca uczniowie mogli puścić wodze fantazji i
przeobrazić się w kolorową wiosenkę. Jak zwykle
pomysłów było wiele...Na scenie pojawiły się kolorowe
i kobiece wiosenki, które swoim urokiem o gracją
próbowały skraść serca wymagającej komisji. Nie
obyło się też bez próby przekupstwa...kwiaty dla
szanownych jurorów nie uszły uwadze redakcji ;)
Wszystkie Panie Wiosny były wyjątkowo zaskakujące.
Jedna z nich wjechała nawet na... koniu. :) 
Chyba nie trzeba mówić, że takie wejście, a raczej
wjazd został nagrodzony najwyższymi notami komisji.
II miejsce powędrowało do klasy 1a, którą
reprezentował Kuba Owczarek. Musimy przyznać, że
w takim wydaniu był bardzo uroczy.
III miejsce to Panie Wiosny z klasy 2d i 3b. 
Jak zwykle w takim dniu nie obyło się bez tańców.
Uczniowie, na początku trochę nieśmiało, potem już z
pełnym zaangażowaniem, włączyli się do wspólnych
pląsów.

Młodzi przedsiębiorczy
Od grudnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły są
uczestnikami ogólnopolskich olimpiad: odbywającej się
pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, przy
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej
Gimnazjalnej, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
oraz Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości,
których organizatorem jest Fundacja Promocji i
Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w
Warszawie. Zawody są trójstopniowe i składają się z
eliminacji szkolnych /pierwszego stopnia/, eliminacji
okręgowych /drugiego stopnia/, eliminacji centralnych
/trzeciego stopnia/, a poziom trudności zawodów
zwiększa się na kolejnych szczeblach eliminacji.
Nasi uczniowie znaleźli się zarówno wśród 100
najlepszych zawodników w Polsce w Gimnazjalnej
Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, jak i wśród
100 najlepszych szkół, których trzyosobowe
reprezentacje będą walczyć o zwycięstwo w
dalszych etapach Olimpiady!

Hasłem przewodnim Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o
Społeczeństwie jest „Rola Europy w zmieniającym się
świecie: rozwój społeczny i gospodarczy Starego
Kontynentu w XXI wieku”.  Dwoje uczniów naszej
szkoły: Monika Aleksandrów i Kacper Warzyszyński 
po etapie szkolnym i I etapie eliminacji okręgowych –
rozwiązaniu testu eksperckiego, 22 marca przystąpi do
II etapu eliminacji – rozwiązaniu kolejnego testu,
którego część będzie stanowiła pytania przygotowane
przez ekspertów merytorycznych olimpiady, a część
zostanie wybrana spośród pytań przygotowanych
przez zawodników.  Celem Gimnazjalnej Olimpiady
Przedsiębiorczości jest rozbudzanie zainteresowań
ekonomią oraz kształtowanie postaw
przedsiębiorczych wśród młodzieży gimnazjalnej w
zakresie szerszym niż wynika to z podstawy
programowej przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.
Nasi uczniowie: Klaudia Korczak, Katarzyna Lis i
Kacper Warzyszyński  po osiągnięciu dobrego wyniku
w eliminacjach szkolnych niebawem przystąpią do
eliminacji okręgowych.
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