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- Walentynkowe wybory Miss i Mistera Szkoły.
- Wyjazd do Oświęcimia.
- Sukcesy Oliwii.
- Dni otwarte w szkole w Kamieńcu.
- Co dalej po gimnazjum.
- Cyrk w szkole.
- Warsztaty Preorientacji Zawodowej.
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Smaczne warsztaty mniam mniam
7 marca 2017  nasza klasa 3 gimnazjum wybrała się wraz z naszą Panią
wychowawczynią i Panią Pedagog do na kulinarne warsztaty do
 Tarnowskich Gór.

Zostaliśmy na warsztaty  zaproszeni przez Zespół Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Do Tarnowskich Gór dotarliśmy autobusem, wysiedliśmy w parku , robiąc
sobie mały spacer, zatrzymaliśmy się na chwilę na pyszne pączki na
Krakowskiej. Następnie ruszyliśmy prosto do szkoły.

Warsztaty były super. Na miejscu oprowadzono całą naszą klasę po szkole,
mogliśmy wejść nawet na niektóre zajęcia. Później podzieliliśmy się na dwie
grupy i zaczęliśmy po krótkim omówieniu zasad BHP i przepisów
przygotowywać pod okiem naszych opiekunów, Pań prowadzących i
starszych kolegów, poszczególne ciasta i desery.
Na końcu zostaliśmy zaproszeni do sali, w której poczęstowano nas herbatą
i kawą i mogliśmy spokojnie zjeść to, co wcześniej przyrządziliśmy. Na sam
koniec dostaliśmy certyfikaty oraz zaproszenia na Dzień Otwarty Szkoły. 

Red Dominika Wieczorek
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Miss i Mister 2017
12 lutego 2017 roku w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyły się
"Walentynkowe wybory miss i mistera" zorganizowane przez Samorząd
Uczniowski .

W zabawie udział brały klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum.
Jako otwarcie konkursu, każdy reprezentant 
i reprezentantka musieli zaprezentować po trzy stroje. Tegorocznymi
kategoriami były : rozdanie Oscarów, lata 60-te oraz postać filmowa.
Kolejnymi konkurencjami było między innymi zaprezentowanie talentu.
Uczniowie śpiewali piosenki, grali na instrumentach muzycznych, recytowali
wierszyki, układali na czas kostki rubika, jeździli na deskorolkach a także
prezentowali zdolności piłkarskie. Do pozostałych konkurencji należało
również wiązanie krawatów przez dziewczyny, robienie makijażu,
przyszywanie guzików przez chłopaków oraz odpowiadanie na pytania
dotyczące gier i makijażu.

Miss Gimnazjum 2016/2017 została Karolina Czubasiewicz z klasy 3,
Misterem Gimnazjum został Gabriel Dziewięcki również z 3 klasy. Miss SP
została Emilia Ochman z klasy 5b a Misterem SP Jakub Chojnacki, uczeń
klasy 6.

Red Karolina Drzyzga
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                 Przyjemne z pożytecznym-                
         warsztaty połączone z Dniem Kobiet.

Dnia 8 marca odbyły się w naszej szkole Warsztaty Preorientacji Zawodowej
dla najstarszych uczniów naszej szkoły. Spotkanie trwało 4 godziny. Było
ono prowadzone przez doradców  zawodowych
 (mgr Lidia Rekus, mgr Joanna Markefka) . Warsztaty były bardzo pomocne,
ponieważ mogliśmy poznać samych siebie, określić swoje zainteresowania,
walory i cechy.

Mogliśmy także zapoznać się ze strukturą szkolnictwa oraz poznać siebie w
relacji z grupą.

 Według mnie zostaliśmy dobrze przygotowani podczas tych zajęć do
podjęcia w przyszłości trafnych decyzji zawodowych. 

W tym dniu przygotowaliśmy dziewczynom, wychowawczyni i Paniom
prowadzącym słodki poczęstunek, ponieważ warsztaty wypadły akurat w
Dzień Kobiet. 
                                                                                                                             

Redaktor Szymon Stańkowski

Konkurs pożarniczy.
Drodzy czytelnicy,w naszej szkole dnia10.03.2017 r. odbył się konkurs pożarniczy, pod patronatem OSP Zbrosławice. Konkurs był bardzo fajny i można było
  z niego wiele wynieść. Z góry gratulujemy wszystkim uczniom.

Z całą pewnością mogę go wam polecić, zachęcam żebyście startowali w nim za rok. Nie pożałujecie i może nauczycie się wielu praktycznych rzeczy, np.
nabędziecie wiadomości o pierwszej pomocy przedmedycznej.

red. Łukasz Dworniczek
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Cyrk w szkole.

Dnia 22 lutego w naszej szkole odbył występ cyrkowy. Na seansie obecne
były klasy SP. 1-3 oraz 4-6. Do zobaczenia było m.in. pokazy żonglerki,
iluzji, ekwilibrystyki. Dużo emocji zafundował wąż, którego z bliska można
było pooglądać a nawet dotknąć. Niektórzy wybrani uczniowie mieli okazje
zaprezentować się, jako ''cyrkowcy'' poprzez wykonywanie różnych
akrobacji. Pokaz cyrkowców z pewnością dostarczył wielu niezapomnianych
wrażeń, o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie występu.

Red Szymon Cieślik
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Dni otwarte w szkole w Kamieńcu
Dnia 17 marca 2017 roku nasza klasa III gimnazjum wraz z naszą Panią
wychowawczynią i Panem z WF uczestniczyła w Dniach Otwartych
w Szkole  w Kamieńcu. 

Podczas prezentacji szkoły i oprowadzania braliśmy udział w różnych
zajęciach i pokazach. Mogliśmy wiele się nauczyć na prezentacjach
doświadczeń chemicznych i fizycznych, które prezentowali uczniowie
szkoły. Doświadczenia były bardzo
interesujące i ciekawe. Mieliśmy okazję nawet pograć w siatkówkę z
uczniami z Kamieńca i Miedar. Mogliśmy również spróbować swoich sił za
kierownicą samochodu pod czujnym okiem pana Janusza Wójcika. 

Zajrzeliśmy również do obserwatorium gdzie pomimo zachmurzenia i złych
warunków do obserwowania uczestniczyliśmy w  lekcji astronomii i
oglądaliśmy zdjęcia z zaćmienia słońca i księżyca oraz wiele różnych
cudownych zjawisk w kosmosie. 

Wyjazd był bardzo udany, kto wie może ktoś z nas wybierze się do tej
szkoły.

 red Paulina Konopka i Dawid Kozłowski
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SUKCESY OLIWII.
Lubimy przeprowadzać wywiady. Ostatnio przeprowadzaliśmy wywiad z
naszą Panią Dyrektor. W tym numerze postanowiliśmy wybrać spośród
uczniów jedną osobę, która ma ciekawą i nietuzinkową pasję. O kim mowa? 

Oliwia Kosmol (uczennica klasy 1 gimnazjum) od dziecka jeździ konno, jest
to jej pasja, w której się realizuje i osiąga wybitne wyniki w tej dziedzinie.
Oliwia jest na piątym miejscu w Rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego
oraz jest nominowana do Kadry Narodowej Dzieci na rok 2017. Dlatego, że
osiągnęła tak dużo zainteresowaliśmy się losem Oliwi. Zadaliśmy jej, więc
kilka pytań. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

-Pierwsze pytanie zadane Oliwi to: ,,Od kiedy jeździsz konno?”
Oliwia odpowiedziała, że od października 2013 roku, a od maja 2016 roku
jeździ sportowo. Oliwia powiedziała, że bierze udział w kategorii
skoku przez przeszkody.

-Następne pytanie związane było z tym czy miała kiedyś jakiś wypadek.
Odpowiedziała: ,,Tak, miałam złamany nadgarstek i obojczyk.
Pytaliśmy Oliwię również o to, kto zachęcił ją do jazdy konnej.

-Do jazdy konnej przekonała ją koleżanka.
Chcąc wiedzieć więcej zapytaliśmy Oliwię na jakich koniach jeździ.
Oliwia opowiedziała nam, że  jeździ na 11-letnim siwym wałachu o imieniu
Aperitif oraz na10-letniej kasztanowej klaczy- Tritop.

-Po pytaniu ,,Dlaczego lubisz ten sport” było już wszystko jasne gdyż
Oliwia odpowiedziała: ,,Jestem w stanie się odciąć od reszty. W
tym sporcie liczy się para- koń i jeździec, przez co jest trudniej, bo wynik
zależy od obu stron.”

-Na ostatnie pytanie, które brzmiało: ,,Czy poleciłabyś uczniom ten sport?”
odpowiedź była bardzo prosta ,,Oczywiście, że polecam, można się
bardzo zrelaksować, przez jeździectwo poprawia się koncentracja i
organizacja. Trzeba o wszystkim myśleć równocześnie oraz
poświęcić na to dużo czasu i trzeba poświęcić się tej pasji.
Naprawdę warto, ponieważ jest to inny sport niż reszta.”

Po pytaniu, które zostało zadane na samym końcu możemy być pewni,
że Oliwia jest dobra w tym co robi. Bardzo jej gratulujemy oraz życzymy
dalszych sukcesów.

Red Agata Senk i Małgorzata Jonda
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Wyjazd klasy 2 i 3 gimnazjum do Oświęcimia.
Nasza szkoła, a głownie klasa druga i trzecia gimnazjum w ramach lekcji wybrała się do obozu ,,zagłady'' Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Dzięki
doskonałym przewodnikom uczniowie poznali smutną i niezapomnianą historię jednego z największych w historii ludobójstw na świecie. W muzeum można
było zobaczyć wiele interesujących rzeczy takich jak min: buty, garnki, szczotki, walizki więźniów obozu. 
Wizyta naszej młodzieży na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau była dla nas nie tylko niezapomnianą lekcją historii, ale również znakomitą
formą kształtowania świadomości o prawie człowieka do życia i godnej śmierci. 

Red Gabriel Dziewięcki

Gimnazjum... co dalej?
Zbliża się koniec roku, przed nami trudny wybór szkoły, w której będziemy kontynuować naukę po gimnazjum. Na szczęście wiemy już gdzie iść i mamy
sprecyzowany wybór kierunku i szkoły. Decyzję mogliśmy podjąć dzięki możliwości uczestniczenia w Dniach Otwartych Szkół , pogadance Pani
Pedagog , warsztatów preorientacji zawodowej prowadzonych u nas w szkole przez Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dzięki
przyjazdom szkół do naszego gimnazjum.
W każdy piątek, podczas zajęć z wychowawcą, poznawaliśmy oferty poszczególnych szkół średnich, technicznych i zawodowych, które w tym właśnie
czasie do nas przyjeżdżały. Czasami byli to sami nauczyciele, czasami nauczyciele wraz z uczniami, którzy pokazywali nam prezentacje multimedialne
poszczególnych szkół, filmy z zajęć, omawiali dokładnie kierunki kształcenia i mówili nam, jakie warunki musimy spełnić, żeby się do odpowiedniej szkoły
dostać. Były to bardzo fajne spotkania, nie raz trwające dłużej niż godzinę lekcyjną. Odwiedzili nas między innymi :
Zespół ł Szkół Artystyczno - Projektowych.
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.
Zespół Szkół Techniczno – Usługowych.
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych.
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli.
Wieloprofilowy Zespołu Szkół z Tarnowskich Gór.
 Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Kamieńcu.
Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych.
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych z Pyskowic.
Dodatkowo „Gastronomik „ zaprosił nas na całodniowe warsztaty kulinarne abyśmy dosłownie poznali ich szkołę od kuchni.

Red Jacek Bartnicki 
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