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Wiosenny look Marcina Na kwiatowej ściance
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZYM GIMNAZJUM

Kwiaty we włosach! Kwiaty w butonierkach

   21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny
„Gimpress” zorganizował w naszym gimnazjum
DZIEŃ KOLORÓW. Do wspólnej zabawy i udziału w
konkursie na najbardziej kolorową wiosenną stylizację
zaprosiliśmy wszystkich uczniów. W efekcie początek
wiosny gimnazjaliści uczcili ubraniami z motywami
kwiatowymi, wiosennym makijażem i szalonymi
fryzurami. Swoje wiosenne stylizacje uczniowie
zaprezentowali na kwiatowej „ściance”. Dla najbardziej
kolorowej klasy i uczniów, którzy postarali się o
prawdziwie oryginalny wiosenny wygląd
przygotowaliśmy nagrody. W kategorii zespołów
klasowych – wygrała klasa IIA, która zdobyła
kosmetyki. Wśród chłopców biletami do kina
nagrodziliśmy: P. Leśniaka, M. Ryszawego i K.
Łuczaka, zaś wśród dziewczynek bilety otrzymały: O.
Zgudziak, M. Lach, E. Sala, O. Biela, K. Pająk, M.
Prymula, Z. Burliga, B. Jończyk, D. Wadowska, E.
Lenik, B. Zgudziak i O. Dyrcz. Kosmetykami
nagrodziliśmy także K. Kosek, O. Jończyk i M. Pająk.
Wszystkim uczniom gratulujemy
pomysłowości. Fundatorem nagród była Pani Dyrektor
oraz „Gimpress”. Wiosenny design w makijażu
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Przyjacielskie zdjęcie na ściance

Uczniowie i nauczyciele bawili się 21 III
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NOC FILMOWA

"LEONARDO" 2017

       Już po raz trzeci w naszym
gimnazjum odbyła się Noc Filmowa, w
czasie której trzecioklasiści mieli
niepowtarzalną okazję obejrzenia
wybranych przez siebie filmów w
doborowym towarzystwie i wyjątkowym
miejscu – na szkolnej Sali gimnastycznej.
Jak zwykle największą popularnością
wśród widzów cieszyły się horrory.
Widocznie uczniów klas trzecich nie dość
mocno straszy widmo egzaminu
gimnazjalnego. A może po prostu
wzmacniają nerwy, licząc na to, że
sprawdzi się stara maksyma o tym, iż
ćwiczenie czyni mistrza? Jak widać na
zdjęciach, noc udała się wyśmienicie i
smakowicie. 

noc filmowa

noc filmowa

      

      21 marca 2017r. w Makowie Podhalańskim miał miejsce Finał Konkursu Wiedzy
Ogólnej „Leonardo – 2017”. Opiekunem konkursu była pani pedagog Magdalena
Żmudka. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy zdobyli największą ilość
punktów w eliminacjach  gminnych. Laureatami konkursu zostały: Bogumiła Nieciąg
(IIIB), która zajęła II miejsce oraz Jolanta Nieckula (IIC), która uplasowała się na
miejscu IV. 
     Wśród 30 najlepszych uczestników konkursu znaleźli się także: Katarzyna Nowak z
klasy IC oraz Mikołaj Głowacz, uczeń klasy IIA.W nagrodę reprezentanci naszego
gimnazjum pojadą w dniach 20-21 maja na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.                
               Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wielu wrażeń podczas
wycieczki. 
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ZDROWIE MA ZNACZENIE 
JEDZ ZDROWO I KOLOROWO

    Jedni mówią: „Człowiek jest tym, co je”, inni:
„Nie samym chlebem żyje człowiek”.
    Wraz z czynnikami kulturowymi, społecznymi i
zdrowotnymi pożywienie wpływa na nasze zdrowie
i samopoczucie.
 Już Hipokrates, najsłynniejszy lekarz
starożytności, uważał, że „nasze pożywienie
powinno być lekarstwem, a naszym lekarstwem
powinno być nasze pożywienie”.
    Produkty żywnościowe służą odżywianiu na
wiele różnych sposobów: zaopatrują nas one w
energię, w składniki odżywcze oraz dają nam
rozkosz smaku. Należy więc rozkoszować się
wszystkimi zmysłami i jeść tak kolorowo, jak to
możliwe! Wszystko, co w warzywach, sałatkach
i owocach cieszy oczy, nas i podniebienie
wspaniałością barw oraz aromatów, to zdrowie w
czystej postaci.
     W tegorocznym międzyklasowym konkursie na
gazetkę prozdrowotną wliczaną do rankingu klas:
·  I miejsce uzyskały klasy IB, IC, ID,
·  II miejsce przypadło klasom IIC i IIIC,
·  III miejsce zajęła klasa IIIE.

gazetka prozdrowotna

piramida żywieniowa

zdrowie i tradycje literackie
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MUNDIAL ZAWODÓW - KRAKÓW 2017

SPOTKANIE Z PATRONEM
"8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU"

„...Przypatrzmy się znaczeniu prawdy   w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już
urzędu cenzury, różne stanowiska  i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona — jakby
powiedział Cyprian Norwid — «wolność mowy» . Wolność publicznego wyrażenia swoich poglądów jest wiel�kim dobrem społecznym, ale nie

zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem,

kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych  — dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami.

Niewielki więc będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to,

by zwyciężać w dyskusji i obro�nić swoje - może właśnie błędne - stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się

zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek   w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na

służbę kłam�stwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży.

  Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da
się zachować ósmego przykazania - przynajmniej w wymiarze społecznym - jeśli brakować będzie życzliwości,
wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie
społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde używanie słów po to,

aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem - wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa. Przez wiele lat

doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy - i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania

naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie

rodzin, środowisk, społeczeń�stwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. …”

(Homilia  św. Jana Pawła II podczas Mszy Św. w Olsztynie, 6 czerwca 1991r.)

              
 
      Tegoroczne Targi Edukacyjne „Festiwal Zawodów w Małopolsce”, zwane potocznie „Mundialem
Zawodów” odbyły się w dniach 23-25 marca w krakowskiej hali wystawienniczej „EXPO”.  
   Na młodzież czekali przedstawiciele polskich i zagranicznych szkół wyższych, średnich, policealnych,
zawodowych, instytucji związanych z edukacją, a także przedsiębiorców współpracujących ze szkołami w
sumie blisko 250 wystawców. Uczniowie mieli możliwość rozmowy ze studentami, uczniami szkół
średnich, wykładowcami i nauczycielami, mogli obejrzeć prezentacje przygotowane przez różne placówki
edukacyjne, a także zasięgnąć rad profesjonalnych doradców zawodowych.  Na zwiedzających czekały
również ciekawe warsztaty, pokazy, doświadczenia i liczne degustacje. Ogromną popularnością cieszyły
się występy na scenie przygotowane przez uczniów oraz strefa pokazów szkół zawodowych. Uczniowie
mogli zapytać starszych kolegów o kwestie związane z nauką w danej szkole i możliwościami rozwijania
w niej swoich zainteresowań czy kompetencji zawodowych. Do domu wszyscy wrócili zadowoleni i
obładowani prospektami szkół średnich.
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TRZECIOKLASIŚCI W OBIEKTYWIE - III D

SPORT      SPORT       SPORT    SPORT          

Nasze siatkarki

 
3 marca w ZS im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
odbył się I turniej półfinałowy w piłce siatkowej z
udziałem naszych reprezentantek. Niestety, naszym
zawodniczkom zabrakło szczęścia. W pierwszym
meczu z Bystrą Podhalańską przegrały 2:1, a w
drugim meczu uległy reprezentantkom Suchej
Beskidzkiej 2:0. Nasze uczennice nie dostały się do
finału powiatowego. Dziewczyny i tak jesteśmy z Was
dumni! 2 marca w Łętowni odbył się II półfinałowy
turniej w piłce siatkowej chłopców z udziałem naszych
sportowców. Ukończyli oni zawody na drugim miejscu.
Statuetka MVP drużyny trafiła do Michała Pocieleja.
Całej grupie gratulujemy.
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27 MARCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Międzynarodowy Dzień Teatru to święto ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego w 1961 r. dla upamiętnienia otwarcia w Paryżu (27 marca 1957 r.) Teatru Narodów – festiwalu,
na którym spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”.

  Tradycyjnie co roku w Międzynarodowy Dzień Teatru wygłaszane jest orędzie przygotowane przez wybitną
osobistość świata teatru. Przesłanie dotyczy kondycji sztuki dramatycznej oraz sytuacji politycznej na świecie.
Jest ono tłumaczone na ponad 20 języków, a jego odczytanie transmitują największe stacje radiowe i telewizyjne.
Międzynarodowemu orędziu towarzyszą również lokalne przesłania. W tym roku twórcą orędzia do polskiego
środowiska teatralnego został Leszek Mądzik - scenograf, reżyser, malarz, fotograf, profesor warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Orędzie do polskiego środowiska teatralnego na Międzynarodowy Dzień Teatru 27.03.2017

  Są przestrzenie, w których czujemy się bezpiecznie, mimo że dotykają one przeżyć zarówno bolesnych,
jak i radosnych. Stają się domem otwartym, przygarniającym tych, którzy szukają i tych, którzy zbliżyli się
do tajemnicy prawdy o nas samych. Teatr jest taką świątynią, do której tłumnie bądź samotnie zdążamy,
by przeżyć spotkanie z drugim człowiekiem, ufni w jego szczerość, wrażliwość i talent. Tego intymnego
spotkania pragną tak twórcy, jak i widzowie. Teatr prowadzi nas w świat, gdzie marzenia, pragnienia są na
wyciągniecie ręki. Poddajemy im się, wyrażając wdzięczność nie tylko brawami, ale i ciszą. A
jeżeli jeszcze ta cisza potrafi się przebić przez zgiełk, który nas czeka po wyjściu z teatru, to misja teatru
jest spełniona. Błogosławieństwem teatru jest nie tylko fakt, że człowiek człowiekowi przekaże swoje
przeżycia, ale że wychodzi z tego spotkania wzbogacony o doświadczenia, których dotąd nie znał. W
swoim pędzie świat wyręcza nas z myślenia, nie dając przystani na namysł. Może świat opamięta się
dopiero wtedy, kiedy przeczuje absurdalność swojej drogi. To na tej drodze powinniśmy stawiać teatry
wybudowane nie tyle z betonu, ile z prawdy. Obrazy spektakli powinny krzyczeć dramatem
człowieka, który wtapia się w scenografię spalonego Aleppo. Mamy może niewiele dróg, które prowadzą
do uratowania człowieka, ale na pewno jedną z nich, choć nieraz błotnistą i trudną, jest teatr. Swoją
terapię rozpoczął jeszcze przed wiekami, ale to dzisiaj wyjątkowo jej potrzebujemy.

pokochaj teatr kk
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