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OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE NOWA REFORMA SZKOLNA,
 NA PODSTAWIE KTÓREJ NASZE GIMNAZJUM STANIE SIĘ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ. 

W związku z tym w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu zorganizowało DNI OTWARTE dla uczniów klas VI, III,
 przyszłorocznych klas pierwszych i ich rodziców.

Celem było zapoznanie z naszą placówką, jej osiągnięciami i potencjałem dydaktycznym
jak i zapoznanie rodziców naszych przyszłych uczniów z założeniami reformy oświaty

Występy chóru szkolnego podczas Dni Otwartych A.S.
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Dnia 14.03.2017r. w naszej szkole odbył się dzień
otwarty dla przyszłorocznych uczniów klas
pierwszych i ich rodziców. Przybyłych gości
przywitała pani dyrektor Katarzyna Jaworska.
Nasza szkoła tego właśnie dnia zmieniła się nie
do poznania. Kolorowe kwiatki i ozdoby zostały
umieszczone w całej szkole, aby dodać jej
radosnych barw. Po korytarzach chodzili
uczniowie przebrani za najróżniejsze postaci z
bajek, filmów i książek.

Dnia 2 marca w naszej szkole odbył się dzień
otwarty dla uczniów klas VI i III szkół
podstawowych oraz ich rodziców. Cała impreza
odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie gości
powitał nasz kolega Karol Sowa. Jako pierwsza
zabrała głos pani dyrektor, która przybliżyła
rodzicom założenia reformy oświaty. W dalszej
części programu wystąpił chór oraz grupa
taneczna. Po występach zaproszeni goście mogli
zwiedzać naszą szkołę. W salach lekcyjnych
odbywały się różne zajęcia. Można było zobaczyć
ciekawe doświadczenia, zagrać w gry planszowe,
obejrzeć film i rozwiązać zagadki z różnych
dziedzin. Jako osoba czynnie biorąca udział w
prezentowaniu naszej szkoły mogę śmiało
powiedzieć, że był to dzień bardzo udany i na
pewno podobał się naszym gościom.

Konrad Czech

Można było spotkać Bilbo Bagginsa, Myszkę
Minnie czy Królową Śniegu. Pojawiły się również
wróżki i inne fantastyczne stworzenia.
Zainteresowani mogli sobie zrobić zdjęcie z
dowolną, bajkową postacią. Dodatkową atrakcją
dla naszych młodszych kolegów było malowanie
pięknych kwiatów, serduszek i innych rysunków
na twarzach. Spędzili oni również bardzo miło
czas na tańcach z panią Katarzyną Miklas,
przebierankach i przygotowywaniu się do
występów dla swoich rodziców, którzy w tym
czasie byli informowani o zasadach rekrutacji i
ofercie naszej szkoły. Kolejną atrakcją dla gości
był występ naszego chóru, który jak zwykle
zaprezentował się wspaniale. Po krótkiej
prezentacji w sali gimnastycznej można było
spokojnie zajrzeć do każdej klasy, gdzie czekały
różne łamigłówki, gry i zabawy. Uczniowie i
nauczyciele chętnie rozmawiali z przyszłymi
pierwszakami. Nikt nie mógł narzekać na nudę.
Wszyscy bardzo się starali, aby ten dzień otwarty
wypadł jak najlepiej i tak właśnie się stało.
Uważam, że wszyscy dobrze się bawili, a
dzieciaki nie mogły marudzić, że było nudno. W
imieniu uczniów i nauczycieli naszej szkolnej
społeczności serdecznie zapraszam do naszej
szkoły – od nowego roku szkolnego – 

Szkoły Podstawowej nr 1.
Joanna Czerwińska

Zajęcia pokazowe w szkole

Powitanie przyszłych pierwszoklasistów

02.03.2017r. i 14.03.2017r.

D N I    O T W A R T E    W    G 1

Adres redakcji:
Biblioteka Gimnazjum nr 1
im. Tadeusza Kościuszki

w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22
42-400 Zawiercie

library1gim@gmail.com

Gazetkę przygotował
zespół w składzie:
Konrad Czech
Szymon Cisowski
Joanna Czerwińska
Agnieszka Klimek
Liliana Kuszak

Korekta:
Agnieszka Kołodziejek
Agnieszka Kuźnik
Agata Szlacheta

W gazetce wykorzystano zdjęcia
z archiwum szkoły.

SPIS TREŚCI:

1. Dni otwarte w G1

2. Dni otwarte w G1

3. Oblicza dialogu

    Modnie i wygodnie

4. Wydarzyło się

A.S.

A.S.

mailto:Library1gim@gmail.com
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O B L I C Z A     D I A L O G U

Grupa uczniów z naszej szkoły  bierze udział  w tegorocznej edycji projektu
pt. „W drodze do Edenu”. Celem projektu jest zgłębianie wiedzy na temat
kultury i religii innych krajów. W ramach projektu realizujemy różne zadania.
Efekty naszej pracy umieszczamy na stronie internetowej:
http://g1zawiercie.obliczadialogu.pl/, która zawiera tematycznie podzielone
zakładki. Między innymi znajduje się tam film ze szkolnych Jasełek. Nie
brakuje również bajek filozoficznych, które można przeczytać przed snem.
Niedawno na stronie zostały umieszczone prezentacje dotyczące różnic
pomiędzy religiami. Można nas również znaleźć i obserwować na
facebooku: https://www.facebook.com/obliczadialogu.g1zawiercie/
Osoby biorące aktywny udział w projekcie to: Małgorzata Pilarska, Maja
Plesińska, Kamil Nowak, Piotr Kotwicki, Ola Sobalska,  Julia Nocoń,
Dominika Galas, Aleksandra Misiak, Natalia Ligęza. Mateusz Jaworski i
Szymon Cisowski nie tylko prowadzą stronę internetową projektu, ale także
dostosowali ją do naszych potrzeb. Opiekunami grupy są pani Katarzyna
Chojnacka-Musiał oraz pani Joanna Socha. 

Szymon Cisowski

Tak ubieramy się w G1

Uczestnicy projektu

MODNIE I SWOBODNIE
W tym sezonie wiosna - lato 2017 będą dominować jaskrawe kolory - oranż,
fuksja, cytryna, groszkowy zielony - i ich odważne połączenia. Nie zabraknie
klasycznej bieli oraz różnorodnych wzorów , jednakże nie polecam zbytniego
mieszania stylów. Nie dość, że mogą okazać się klapą, to w dodatku mogą
do nas po prostu nie pasować. Wzory i kolory dobierajcie do własnego gustu,
gdyż to wy będziecie je nosić. I przede wszystkim – noście je z dumą!
Najnowsze trendy nawiązują głównie do lata - barw oceanu, brązów czy też
marynarskich pasków w stylu “Raw Coast”. Nosić będziemy lekkie kurtki,
długie proste sukienki, topy w kształcie trapezu czy też spodnie - za kolana
(alladynki).

Trendem bardziej wyrafinowanym jest “Great Expectations”, styl
charakteryzujący się wieloma kombinacjami różów. Natomiast “Prairie Rose
w stylu BOHO” jest jego bardziej dziewczęcą odmianą , a charakteryzuje się
on połączeniem denimu (czyli kolorów dżinsowych) z barwami różu i
czerwieni. Taki trend dominować będzie na halkowych sukienkach oraz
romantycznych bluzeczkach.
W 2017 r. będą jeszcze królować odcienie zieleni, morskiego niebieskiego,
pomarańczy w połączeniu z efektami 3D i cieniowaniem. Pojawią się
również motywy przypominające barwny ryneczek - odcieni ciemnej żółci
podobnej do musztardowego i kombinacji mozaiki - pod postaciami
romantycznych bluzek, kimon i sukienek maxi (“Arise”).
W tym sezonie będzie też rządził “Boot Camp” - styl typowo sportowy, luźny.
Królują w nim kolory oliwkowej zieleni, pomarańczy (marchwi), granatu i
brązu na kurtkach typu bomber (napuszonych), narzutkach, halkowych
sukienkach, spódnicach opinających się na talii oraz spódniczkach midi.
Do tego proponuję noszenie klasycznych balerin, sztybletów (baleriny
zawiązywane na kostce) i mul (buty z odkrytymi piętami, przypominające
klapki i mokasyny) oraz trampki z pomponami oraz tenisówki z wyższą
podeszwą (grubszą gumą). Nie zapominajmy jednak o kombinacjach z
innymi stylami, to znaczy noszeniu tzw. slip - onów (butów o kroju
przypominającym trampki bez języka i sznurowadeł) czy też workerów i
bikersów (butów z przedłużoną cholewką).
U płci przeciwnej natomiast królować będą kombinacje mody ulicznej, a
także wycieczkowej i eleganckiej. Przede wszystkim jednak nakłaniam do
zakładania na siebie nie tylko tradycyjnych bluz i dżinsów - możecie
przecież trochę zaszaleć i ubrać żółte ubrania, w kratę (choćby szkocką),
bluzę w stylu moro, marynarskie, szerokie paski jako nadruk na bluzce z
krótkim rękawem czy też klasyczne bluzki z sentencjami. Nie zapomnijcie
jednak o bieli oraz garniturach z szerokimi ramionami na uroczyste
wydarzenia!
Trendy trendami, lecz nigdy nie należy zapominać o pewnej zasadzie -
zawsze należy ubierać się zgodnie z pogodą! Ja najbardziej lubię styl „Boot
Camp", bo czuję się w nim dobrze i swobodnie. 

Agnieszka Klimek

Szymon Cisowski

A.S.

http://g1zawiercie.obliczadialogu.pl/
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W Y D A R Z Y Ł O    S I Ę

"Zemsta" w klasie Ia

Czcimy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Laureaci Szkolnego Konkursu RecytatorskiegoWizyta sześciolatków w G1

Uczestnicy debaty "Żermun 2017"

Nasi harcerze i skauci

A.S.

L.K.

A.S.A.S.

A.S.

A.S.
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