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PROJEKTU

Gimnazjum nr 29 im ks. Jana
Twardowskiego w Szczecinie.
Szczecin ul. Seledynowa 50
70-781, Szczecin

Numer 15 05/17

Niech żyje bal gimnazjalisty!
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"Nie pacz, 
że coś się
skończyło, 
tylko uśmiechaj,
że Ci się to
przytrafiło." 

Gabriel Marguez
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Dzień języków obcych
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Podczas trzech dni poprzedzających występy artystyczne na scenie
uczniowie poszczególnych klas brali udział w czterech trudnych konkursach
przygotowanych w formie testów. 

Po podliczeniu punktów za konkursy z języka angielskiego, niemieckiego,
poligloty, konkursu realioznawczego, a także za ocenione plakaty
przedstawiające Berlin oraz Londyn ogłoszono, że Najlepszą Klasą
Językową została matematyczna klasa 3D.   
Mamy nadzieję, że smakował im tort ufundowany przez panią Dyrektor oraz
Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo.

.

Dnia 18 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się GALA JĘZYKOWA
kończąca zmagania o tytuł Najlepszej Klasy Językowej. 
Podczas gali każda klasa miała za zadanie przedstawić fragment
wylosowanej bajki w języku angielskim lub niemieckim. Obejrzeliśmy scenki
z takich bajek jak np. "Kubuś Puchatek", "Czerwony Kapturek", "Alicja w
krainie czarów", "Królewna Śnieżka". Wszystkie klasy wykazały się
niesamowitą kreatywnością i zaangażowaniem. Jury oceniało poziom
opanowania języka obcego, zdolności aktorskie choreograficzne oraz
dekoracje. Nagrodzono jedną klasę z każdego rocznika. 
W tej konkurencji zwyciężyły 1c ,2c i 3a. 
Wygranym klasom gratulujemy!

Atrakcją wszystkich szkolnych uroczystości jest występ szkolnego zespołu
wokalnego prowadzonego przez pana Janusza Kułakowskiego (na zdjęciu
powyżej), który i tym razem wypadł świetnie.

Po obejrzeniu wszystkich występów ci, którzy chcieli doskonalić swoje
indywidualne kompetencje z j. angielskiego mogli uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez panią Zofię Wołoszyn.

Podczas Dnia języków obcych uczniowie klas trzecich zaprezentowali kilka
edukacyjnych projektów gimnazjalnych. Oglądający mieli okazję m.in.
spróbować potraw kuchni amerykańskiej i azjatyckiej. Natomiast Dawid i
Paweł z kl. 3b (na zdjęciu poniżej), wykorzystując wiadomości   z fizyki,
 zaprezentowali wykonany przez siebie neon pulsujący kolorowym światłem.
Czyżby to byli przyszli znani konstruktorzy?
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Dzień Patrona
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Dnia 29. 05. 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień Patrona. Jak co roku, w
tym czasie zamiast zwykłych lekcji, wszystkie klasy rywalizują ze sobą w
ogólnoszkolnym turnieju poświęconemu ks. Twardowskiemu. Ten
szczególny w życiu gimnazjum dzień rozpoczęliśmy od porannej mszy św.,
w czasie której mieliśmy okazję wysłuchać kazania odmiennego od tych,
które znamy z niedzielnych liturgii, ponieważ nie opierało się ono jedynie na
słowach kapłana kierowanych do wiernych. 

Ksiądz wyszedł przed ołtarz, w naszym kierunku, a swoje słowa zobrazował
ciekawym plakatem. Do pomocy zaprosił również dwóch uczniów, którzy
trzymali plakat oraz jednego ucznia, który wcielił się w rolę postaci z
opowieści kapłana.

Po zakończeniu mszy św. ustawieni za pocztem sztandarowym zwartą
grupą ruszyliśmy ulicami osiedla w stronę naszej szkoły, gdzie czekały na
nas atrakcje przygotowane przez naszych nauczycieli. 
Alicja Głogowska 

Jedną z konkurencji turnieju był konkurs recytatorski. W kategorii klas
pierwszych zwyciężył Franciszek Kamiński, klas drugich - Hanna Klusek,
zaś spośród klas trzecich najpiękniej zaprezentowała wybrany wiersz
naszego patrona Weronika Tabor. Uczniowie, którzy zajęli miejsce na
podium poza nagrodami książkowymi zyskali dodatkowe punkty dla klasy.
W przerwach między występami uczestników poszczególnych kategorii
odbył się pokaz poezji śpiewanej.

Zorganizowano podchody, w których brało udział po 10 osób z każdej klasy.
Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadań. Jedno z nich polegało na
odgadnięciu tytułu wiersza J. Twardowskiego z rebusu, a następnie
nauczeniu się jego treści na pamięć (każda osoba po jednej linijce), inne
polegało na przygotowaniu kolażu do treści wylosowanego wiersza.
Tradycyjnie odbył się również bieg ks. Jana po Puszczy Bukowej oraz turniej
wiedzy na temat jego życia. Wszystkie konkurencje były punktowane.

Po podliczeniu punktów komisja skrótacyjna ogłosiła, że klasy 3B i 3D
zremisowały, jednak ostatecznie wygrała klasa 3D. Jak co roku główna
nagrodą był urodzinowy tort ks. Jana oraz wyjście klasowe.
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Uroki szkolnych wycieczek

.

Na dziedzińcu Wawelu

Przed Jaskinią Łokietka
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Nasi nauczyciele
popłynęli na Bornholm.
Podziwiali wyspiarski
krajobraz, urokliwe
kościółki, drobniutki
piasek nad morzem.
Atrakcją turystyczną
był najmniejszy
zamieszkały dom.
Niektórzy skosztowali
świeżej wędzonej ryby
czy duńskich lodów.
Warto było!

Wesoła grupa uczniów z klas 2c, 2d i 3b wzięła udział w atrakcyjnej
wycieczce do Krakowa zorganizowanej przez panią Ewę Kłos. Jej
uczestnicy mogli poczuć magiczną atmosferę dawnej stolicy Polski,
spacerując po Starym Rynku, zwiedzając kościół Mariacki, katedrę na
Wawelu czy komnaty królewskie. Z opowieści przewodników z pewnością
zapamiętają, czym się różni arras od gobelinu.

Jak przystało na prawdziwych podróżników
zwiedziliśmy także okolice Krakowa - Grotę
Łokietka oraz papieskie Wadowice. Po obejrzeniu
niezwykle interesującej ekspozycji w domu Jana
Pawła II zostawiliśmy po sobie ślad w postaci
wpisu do księgi pamiątkowej. Niewątpliwie
najbardziej poruszającym i jednocześnie
niezwykle pouczającym punktem naszej
wycieczki był pobyt w hitlerowskim obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Opuszczaliśmy
go w skupieniu, z przekonaniem, że ta tragedia
nie może się nigdy powtórzyć. Do domu
wracaliśmy więc bogaci o nowe doświadczenia.

Klasa 1e wybrała wyjazd nad jezioro do Trzebawia. Czekały tam na nich
atrakcyjne zadania na świeżym powietrzu. Była wspinaczka po ściance,
zawody zręcznościowe, siatkówka z balonami napełnionymi wodą i
oczywiście przejażdżka łódką po jeziorze. Pogada dopisała, humory
również!!!

.

Drezna jest atrakcyjne
o każdej porze i dla
każdego. Mogli się 
o tym przekonać
uczniowie różnych
klas, którzy podczas
zwiedzania miasta nie
tylko podziwiali jego
zabytkową część,  
ale także sprawdzali 
w praktyce swoje
umiejętności
posługiwania się
j.niemieckim. 

A może Wrocław!!!
Taki kierunek obrały
klasy 2a i 2b.
Starówka, kościoły,
uniwersytet, zoo
oczywiście były godne
uwagi. Jednak
najwięcej emocji
wzbudził nocleg w
przepięknym hotelu
prowadzonym przez
siostry zakonne. A te
ogrody!
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Tak żegnali się ze szkołą
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Dnia 29 maja 2017r. w naszej szkole odbył się spektakl pt. "Sherlock
Holmes - Studium w szkarłacie", który zaprezentowali uczniowie klasy 3D
pod opieką pan Doroty Prajsnar. 
Przedstawienie opowiadało o rozwiązaniu jednej z wielu zagadek detektywa
Holmes'a dążącego do poznania prawdy na temat porwania i śmierci
ukochanej Jeffersona Hope - Lucy Ferrier.
Pomimo odczuwanej przed występem tremy, młodzi aktorzy sprostali
zadaniu. Po udanym wystąpieniu publiczność obdarowała ich gromkimi
brawami, tym samym dając im niezwykłą satysfakcję ze swojej całorocznej
pracy.

Przedstawienie to było
zwieńczeniem
całorocznego projektu
z języka polskiego.
Wszystko, co zostało
zaprezentowane na
scenie, było owocem
pracy 19 uczniów . Jak
sami mówią, było to
naprawdę duże
przedsięwzięcie, lecz
czego nie robi się dla
sztuki i teatru.

Karolina Popiel
- Lestrade
Zuzanna Brzezińska
- Pani
Szarpentier/chlopiec
Natalia Parciak
-córka/przywódca
mormonów
Michał Pogoda
- stary Jefferson Hope
Jędrzej Berring
- Drebber
Weronika Andrysiak
- John Ferrier
Julia Szymankiewicz
- Lucy Ferrier

Julia Jakubowska
- młody Jefferson
Hope/ pani z obrączką
Karolina Polkowska
- Stangerson
Aleksandra
Wróblewska
- dyrektor artystyczny
Natalia Winkiewicz
- scenografia
Anna Wołoszańska
-scenografia

Obsada:

Natalia Bartosz  - scenariusz/reżyseria
Julia Czapiewska - Sherlock Holmes/scenariusz  
Mikołaj Wagemann - John Watson
Patryk Adamowicz - Mike Stamford
Natalia Studzińska - sierżant/John Rance/portier
Zuzanna Sójka -Gregson

.

.

.

.

.

.



www.gp24.plGłos Dziennik Pomorza | Numer 15 06/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PL29plus

Żegnamy ostatni rocznik Gimnazjum nr 29

                                                  3b
Wychowawca: Pani mgr Hanna Górska
Gospodarz : Klaudia Śliwińska

Sami o sobie: Nasza klasa jest wspaniała. Dołożyliśmy wszelkich starań, by
każdy nauczyciel miło nas wspominał.

Inni o nas: "Zapamiętam uczniów klasy 3b jako sympatycznych,
serdecznych i trochę leniwych:)) W klasie trzeciej uwierzyli, że tylko
systematyczną pracą można osiągnąć zamierzony cel. Życzę wszystkim
wielu sukcesów w życiu" - mgr Ewa Szyszkowska-Kłos.

                                                 3c
Wychowawca: Pani mgr Ewa Kowalewska
Gospodarz : Martyna Cyraniak

Sami o sobie:

Inni o nas: "Twórcza i pełna inicjatyw. Głośna, ale z zasadami. Nienasycona,
ale szukająca tajników wiedzy. Wykazująca zdrową krytykę i nieszkodliwe
kłamstewka. Pozostańcie tacy, jacy byliście i jesteście. W tym Wasze
piękno.Powodzenia!" - mgr Irena Kaftan-Krawczyk.

                                                  3d
Wychowawca: Pani mgr Maria Gawrych
Gospodarz: Karolina Polkowska

Sami o sobie:
"Każdy z nas jest indywidualnością, każdy z nas ma swoich przyjaciół i idzie
z nimi przez życie, lecz pomimo tego wszyscy tworzymy całość. Tworzymy
wyjątkową i niepowtarzalną klasę, która dopełnia się w każdym calu. "
Inni o nas:"Żal rozstawać się z klasą zdolnych, niezwykle pomysłowych i
aktywnych uczniów, którzy mają w sobie wiele naturalnego młodzieńczego
uroku" - mgr Dorota Prajsnar

.

.

.

.

                                                 3a
Wychowawca: Pani mgr Justyna Borkowska
Gospodarz : Paweł Naklicki

Sami o sobie: ,, Zawsze byliśmy inną klasa niż wszystkie! Byliśmy
pomysłowi i bardzo zabawni co sprawiło, że nauczyciele o nas nigdy nie
zapomną."

Inni o nas: "Klasa silnych i skomplikowanych osobowości. Przy odpowiedniej
motywacji potrafią zaskoczyć kreatywnością i ukrywanymi talentami" - pani
mgr Ewa Kaczmarczyk
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