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Akcja "Pola Nadziei" 

.
Dnia 25.03.2017 roku uczniowie naszego gimnazjum już po raz kolejny zaangażowali się w akcję „Pola Nadziei”.
W tym roku aż 42 uczniów z naszej szkoły przyłączyło się do tego wielkodusznego wolontariatu wspierającego
stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu. Jak co roku, pani doktor Zofia Osińska, która pracuje w
hospicjum wyposażyła nas w żonkile, balony i ulotki. Pomimo surowych warunków pogodowych uczniowie
naszej szkoły już od godziny 800 rano ruszyli na miasto, aby zebrać jak najwięcej datków i jak najlepiej wesprzeć
potrzebujących. W tym roku opiekę nad wolontariuszami sprawowały panie: Marta Dziuda, Beata Juszczak i 
Bogusława Mikołajczyk oraz pani Zdzisława Osińska.
Uczniowie naszej szkoły zebrali łącznie 2147, 95 zł co stanowi lwią część całej kwoty zebranej na terenie całego
Głowna czyli 2731, 69 zł. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu ze strony uczniów naszej szkoły.

Wolontariusze z naszej szkoły Przed kwestą...

Uczennice z klasy trzeciej Najlepsi wolontariusze

M.D. M.D.

M.D. M.D.
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Dzień Matematyki w naszej szkole
„Zapamiętaj jedno słówko, matma twoją przyjaciółką”

Dnia 21 marca uczniowie naszego gimnazjum witali Pierwszy Dzień
Wiosny uczestnicząc w Dniu Matematyki. Uczniowie z każdej klasy
gimnazjalnej przygotowali się do sześciu konkurencji: plakat, skojarzenia
matematyczne, prezentacja wylosowanego przez wychowawcę sławnego
matematyka, reklama zachęcająca do polubienia matematyki, okrzyk
matematyczny przygotowany przez każdą z klas, krzyżówka którą
uczniowie przygotowali wcześniej. Dzień Matematyki umilony był
wierszykami o matematyce w wykonaniu Aleksandry Dróżki, Lidii
Trzeciak, Natalii Alagierskiej, Kacpre Kosiorka i występami dziewczyn,
które zatańczyły układ taneczny. Hitem była „piosenka rapowa” w
wykonaniu Jacka Tołkaczewicza i Tymoteusza Waśkiewicza. Pomiędzy
konkurencjami wystąpili uczniowie z wierszykami i dowcipami
matematycznymi. W jury oceniającym konkurencję zasiadały: pani
wicedrektor Iwona Pełka i panie Ewa Maciak, Katarzyna Flisiak, Grażyna
Szekalska, Aneta Kałużna. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji
okazało się, że zwycięzcami zostali uczniowie klasy Ib. W nagrodę pojadą
oni za darmo do kina w Łodzi. Dzień matematyki w ramach projektu
edukacyjnego przygotowali uczniowie klasy IIa. Prowadzącymi byli Michał
Szcześniak orez Kacper Osiński. Z pewnością za taką wspaniałą
uroczystość zostali nagrodzeni przez matematyczkę Elżbietę Ćwiklińską
celującymi ocenami. 

A po świętach egzamin...

Skecze

Prowadzący

Plakat IIC

Nasi raperzy

Egzaminy gimnazjalne dla trzecioklasistów odbędą się w dniach 19-21
kwietnia 2017r.
W pierwszym dniu egzaminu gimnazjaliści będą pisali egzamin z części
humanistycznej, na który złożą się zadania z zakresu historii, wiedzy o
społeczeństwie oraz języka polskiego.
20 kwietnia odbędzie się część matematyczno-przyrodnicza, a ostatniego
dnia uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języków nowożytnych.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy powodzenia.

A.K.

A.K.

A.K.

A.K.
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Wywiad z trenerem Rafałem Szulcem- nauczycielem piłki
koszykowej w naszej szkole  

·  
·  Dzień dobry, czy zechciałby Pan odpowiedzieć na kilka pytań ?
·  Oczywiście.
·  Chłopcy z Pana drużyny odnoszą coraz większe sukcesy. Jak długo trenuje Pan swoich zawodników?
·  Z tą grupą pracuję około  5 lat.
·  Czy w najbliższym czasie będą miały miejsce kolejne rozgrywki?
·  Następny turniej odbędzie się już w ten piątek w Kutnie.
·  Który z naszych kolegów  według pana najlepiej sobie  rodzi w koszykówce?
·  Trudno  określić, ponieważ koszykówka jest sportem zespołowym. Nie można jednego chłopca uhonorować, a
innych nie. To jest sukces całego zespołu.
·  Ma Pan jakieś metody trenowania swoich zawodników?
·  Według mnie trzeba mieć przede wszystkim dobre relacje z zawodnikami, nie stawiać siebie na wyższej
pozycji. Uczniowie powinni mieć do mnie szacunek, na który staram się zapracować.
·  Czy pańscy zawodnicy mają szansę  przejść do następnego etapu?
·  Szanse są zawsze. Teraz już będziemy grali przeciwko innym klubom. Może być ciężko, ale wierzę w swoich
zawodników
·  Dziękujemy za poświęcony nam czas, życzymy miłego dnia i kolejnych sukcesów.
·  Ja również dziękuję.

Wywiad przeprowadziły ucz. Ia Julka Ojrzyńska i Ewa Nita
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Redakcja:
Aleksandra Dróżka 
Julia Kowalska 
Jakub Szcześniak 
Kacper Kosiorek

Sukces Aleksandry Wawrzyn

           
Dnia 28 marca 2017 roku w budynku urzędu
powiatowego Zgierza odbyła się czterdziesta edycja
konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. W tym roku
naszą szkołę reprezentowała Aleksandra Wawrzyn,
która wcześniej wygrała eliminacje gminne.
Konkurencja tym razem była bardzo duża, a pytania
jak twierdzili sami organizatorzy wyjątkowo trudne. I
właśnie w tych okolicznościach nasza uczennica
okazała się bardzo skuteczna. Zarówno z odpowiedzi
pisemnych jak i później ustnych została oceniona
bardzo wysoko i ostatecznie zajęła trzecie miejsce. 
Gratulujemy!

Konkurs pożarniczy

Wielkanoc 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja.
Życzy redakcja gazetki.
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