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Życie z tańcem w tle...

.

Niechaj dziadzio z babunią nam
tak długo żyją, póki komar i
mucha morza nie wypiją :)

Najpiękniejsze życzenia i moc buziaków
przekazali nasi najmłodsi uczniowie swoim
babciom i dziadkom. 12 stycznia br. w
świetlicy szkolnej powitaliśmy tłumnie
przybyłych gości, dla których dzieciaki
przygotowały specjalny program
artystyczny. Były piosenki, wierszyki i
kolorowe laurki. 

W tym numerze poprosiliśmy o
rozmowę p. Anetę Wójcik, nauczycielkę
matematyki i informatyki, która
opowiedziała nam o swojej pasji i
zamiłowaniu do tańca. Czy od zawsze
marzyła o pracy w zawodzie
nauczyciela, a może miała zupełnie inne
plany? Jak wygląda praca z
pierwszoklasistami, z którymi p. Wójcik
ma przyjemność po raz pierwszy
pracować? Na te i inne pytania
znajdziecie odpowiedź w wywiadzie.
Serdecznie zapraszamy i życzymy
ciekawej lektury.

              W krainie smerfów
Pierwsze przedstawienie w wykonaniu
szkolnej grupy teatralnej spotkało się z
pozytywnym odbiorem i uśmiechami na
twarzach gości. Dzięki pomocy p. Izabeli
Śledziony na premierowe przedstawienie
zaproszono przedszkolaków z
Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 2 w
Kłobucku, a także uczniów naszej szkoły.
O wrażeniach ze spektaklu pisze Nicola
Krawczyk.

   Wywiad z Kamilą Bednarską

Sympatyczna uczennica klasy 2c skrywa
przed nami duży talent. Od dziecka trenuje
swoje umiejętności taneczne i każdą wolną
chwilę poświęca na treningi. Gdzie można
podziwiać, jak tańczy i jaką drogę
chciałaby obrać w przyszłości? Sami
przeczytajcie. Tego nie możecie przegapić!

.

Podsumowanie I
półrocza

Osiągnięcia
uczniów naszej
szkoły są
niewątpliwie
powodem do
wielkiej dumy,
zarówno dla
nauczycieli, jak i
dyrekcji. Z
największą
przyjemnością
zamieszczamy
wyniki, które udało 
Wam się osiągnąć
w ubiegłym
półroczu.
Gratulujemy
serdecznie i
trzymamy kciuki za
kolejne sukcesy!.

.
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Nietypowy sposób prezentacji i interaktywne eksperymenty pobudziły 
ciekawość uczniów. Dzięki doświadczeniom młodzież poznała
właściwości i zastosowanie zestalonego dwutlenku węgla. Uczniowie
mogli także na własnej skórze poczuć jego moc. Jak wiadomo, pokazy
rozwijają i wspierają aktywność oraz służą przekazaniu w niecodzienny
sposób wiedzy o zaskakujących zjawiskach otaczającego świata. Dlatego
już dziś szkoła zaprasza na kolejną edycję pt. „Dziwy w jajku ", która
odbędzie się w kwietniu.

-To była ciekawa alternatywa dla tradycyjnych lekcji fizyki. Już po raz
kolejny uczestniczyliśmy w pokazie i czekamy na następne - mówili
uczniowie.

.

  Magia fizyki
W ubiegłym miesiącu w Szkole Podstawowej nr 3 w
Kłobucku po raz kolejny odbyły się pokazy
doświadczeń pt. „Magia fizyki". Tym razem bohaterem
spotkania był suchy lód. Cykliczne spotkania
pokazujące, jak niezwykle inspirująca może być
fizyka, zyskują coraz większą rzeszę
zainteresowanych. Już teraz wiadomo, że to nie
koniec eksperymentów. 

Pierwszoklasiści w „Trójce”
Pierwszoklasiści w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku nie mogą
narzekać na nudę. W ostatnim czasie uczestniczyli w warsztatach
zorganizowanych w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku. Tematem spotkania
była oś symetrii figury. W ramach zajęć uczniowie wykonali zabawnego
ludzika oraz rozwiązali matematyczne łamigłówki. Jak zwykle najwięcej
radości sprawiła dzieciakom tablica interaktywna, przy której bawili się
wyśmienicie. Innym razem najmłodsi wybrali się do Biblioteki Miejskiej w
Kłobucku. Tam z kolei nauczyli się, jakie zasady zachowania obowiązują
w bibliotece i jak należy dbać o książki. Dla wielu uczniów było to pierwsze
tego typu wyjście, ale z pewnością nie ostatnie. To jeszcze nie koniec
wycieczek. Pierwszaki wzięły również udział w warsztatach z języka
angielskiego, zorganizowanych przez Green School w kłobuckim MOK-u,
gdzie szlifowali wymowę, rozwiązywali ciekawe zagadki i obejrzeli bajkę w
języku angielskim. Ciekawe wyjścia i zajęcia w terenie to doskonała
pomoc dydaktyczna, dzięki której najmłodsi w sposób praktyczny i
aktywny nabywają wiedzę, rozwijają umiejętności i wzbogacają
doświadczenia. Już niebawem w szkole kolejne atrakcje.

Spotkanie z górnikami

Co ciekawego w „Trójce”? 
                 W ostatnim numerze pisaliśmy o ciekawych wycieczkach i zajęciach chemicznych.
                           Dziś pokażemy Wam, że można się dobrze bawić również na lekcjach fizyki. 
                                             Pokaz doświadczeń jak zwykle zachwycił uczniów.

.

.
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Bycie aktorem wiąże się z dużą odpowiedzialnością i
zaangażowaniem. Pamiętam, że każdemu z nas
ciężko było nauczyć się swojego tekstu. Chcieliśmy
też znać role kolegów i koleżanek, by wiedzieć, kto
mówi w danym momencie i podpowiedzieć, gdy ktoś
czegoś zapomni. Moja rola jako Lalusia teoretycznie
miała być prosta, lecz z czasem, kiedy zdałam sobie
sprawę, że muszę go zagrać na tyle, ile potrafię, stała
się skomplikowana. Laluś cechował się tym, że był
zapatrzonym w siebie egoistą. Tak samo jego głos był
wysoki i trudny do naśladowania. Musiałam też
pamiętać, by od czasu do czasu zerknąć w lusterko,
co było charakterystyczne dla tego właśnie smerfa.
Wszyscy byliśmy zestresowani przed naszym
pierwszym występem. Nie byliśmy pewni, czy
wszystko pójdzie zgodnie z planem i czy dzieciom się
spodoba.

W naszym przedstawieniu, jak w każdym,
występowały różne wpadki. Czasami przytrafiały się
one np. Papie Smerfowi, odgrywanemu przez Krzyśka
Soburę. Bardzo często dopowiadał coś od siebie lub
zmieniał tekst ze scenariusza. Zabawny był moment,
kiedy Papa miał zaczarować Hogatę (Kingę Głąb) i
robił śmieszne pozy, biegał po scenie. Nie
planowaliśmy tego wcześniej. To była inwencja
twórcza naszego Papy Smerfa :). Śmiesznie było też
wtedy, gdy Ważniak (Hania Wójcik) zapomniał o swojej
kwestii i siedzieliśmy tak w ciszy przez dobre 20
sekund. Myślę jednak, że nikt tego nie zauważył. Mnie
również zdarzyła się pomyłka. W jednej scenie nie
wyszłam razem z innymi smerfami w odpowiednim
momencie i kiedy powinnam się wypowiedzieć, nastała
cisza. Dopiero wtedy zorientowałam się, że właśnie
powinnam być na scenie, dlatego szybko pobiegłam do
reszty i powiedziałam swój tekst.
Pomyłki są nieuniknione. Co prawda w trakcie
przedstawienia mocno nas stresują, ale potem
przynajmniej mamy się z czego pośmiać.
red. Nicola Krawczyk

.

.
.

„Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać…” 
Przedstawienie teatralne oczami smerfa Lalusia

.

.
.
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Matematyka – ukochany przedmiot, którego nie musiałam się
uczyć. Rozmowa z p. Anetą Wójcik

.

.

3. Jak spędza Pani swój wolny
czas? Muzyka, podróże, a może
dobra książka?
Od 2000 r. moją pasją stał się
taniec towarzyski, który
trenowałam aż do ubiegłego roku.
Każdą wolną chwilę z mężem
poświęcaliśmy na ćwiczenia.
Reprezentowaliśmy w turniejach
ogólnopolskich klub „Pionier
Kłobuck” (mamy mnóstwo
dyplomów i pucharów). Był taki
czas, że praktycznie każdą sobotę
i niedzielę jeździliśmy na turnieje,
spotykaliśmy tam sławne osoby,
m.in. Kasię Cichopek, Agnieszkę
Kaczorowską i wielu trenerów z
„Tańca z gwiazdami”. Choroba
instruktorki Jolanty Jędryszczak
przerwała naszą przygodę z
tańcem. Teraz została mi dobra
książka, muzyka i wspaniałe
wspomnienia.

1. Bardzo dziękujemy, że wyraziła Pani chęć udzielenia wywiadu. Czy
zechciałaby Pani powiedzieć kilka słów o sobie i odpowiedzieć na
pytanie: dlaczego została Pani nauczycielem? 
Chyba geny - moja mama też była nauczycielem.  W dzieciństwie często
bawiłam się w szkołę. Miałam dziennik i stawiałam oceny fikcyjnym
uczniom. Matematyka była moim ulubionym przedmiotem, mogłam
godzinami rozwiązywać testy. Gdy trafiałam na bardzo trudne zadanie, to
nie potrafiłam odpuścić. Myślałam, myślałam, aż wymyśliłam rozwiązanie
– czasami nawet główkowałam podczas snu ;). Moim koleżankom i
kolegom z klasy uwielbiałam tłumaczyć zadania z matematyki
(korepetycje wtedy były rzadkością) i to chyba w sumie przesądziło o
wyborze zawodu nauczyciela.
2. Czy zastanawiała się Pani nad inną ścieżką kariery? Jak to się
stało, że padło jednak na bycie nauczycielem?
Tak, miałam być baletnicą.  W wieku 10 lat zdałam egzamin do
Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu (jednej z 3 najlepszych w
Polsce). Mieszkałam na stancji, z daleka od rodziny. W soboty  po
południu (wtedy w soboty chodziliśmy do szkoły) sama wracałam
pociągiem do Kłobucka, a w niedzielę z powrotem jechałam do Bytomia.
Byłam bardzo samodzielna. Potem jednak, po namowach mamy i rodziny,
zrezygnowałam z baletu, ale tylko dlatego, że w MDK  w Kłobucku powstał
zespół tańca nowoczesnego. Tańczyłam tam 4 lata (podobnie jak p. Beata
Dulewska). Potem liceum i fascynacja matematyką – ukochany
przedmiot, którego nie musiałam się uczyć.

.

.
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4. Wróćmy do szkoły. Wiemy, że po zmianach
wprowadzonych od września uczy Pani też w
klasach pierwszych. Nowi uczniowie, nowe
problemy…. Ciężko było się przyzwyczaić do takiej
pracy? Z jakimi sytuacjami musiała się Pani
zmierzyć?

Nigdy nie uczyłam klas pierwszych i szczerze
mówiąc, byłam przerażona, gdy okazało się, że będę
pracować z pierwszoklasistami. Okazało się jednak,
że zupełnie niepotrzebnie - dzieciaki są sympatyczne,
otwarte i bardzo szczere (gdy we wrześniu zapytałam
w jednej grupie, czy się mnie boją, 3 uczniów
odpowiedziało, że tak :). Niewątpliwie pierwszaki są
bardziej hałaśliwe i wymagające uwagi (czasami nawet
nie mam czasu wpisać tematu lekcji do dziennika, bo
dociera do mnie sto pytań na minutę). Czasami
zdarzają nam się też różne problemy (np. zagubiony
kluczyk od szatni czy nieobecność koleżanki na
lekcji), które potrafią całkowicie zdezorganizować
zajęcia. Tego typu sytuacje na początku roku
szkolnego były dla mnie zupełnie nowe, ale myślę, że
szybko się przyzwyczaiłam. Dzieciaczki też powoli
zaczynają oswajać się ze szkolną rzeczywistością.
Ogólnie pracuje nam się wyśmienicie i świetnie się
dogadujemy :). 

5. Wiemy, że dużo Pani podróżuje. Czy jest takie
miejsce, którego nigdy Pani nie zapomni? Może
jakaś szalona przygoda?

Nie przesadzajmy. To moja starsza córka podróżuje:
Chiny, Indie, Stany itp., no i mąż, który zwiedził już
całą Europę. Ich wyjazdy związane są jednak z pracą.
Kilka wypadów na wakacje nie czyni ze mnie
podróżnika. Tak sobie jednak myślę, że duże wrażenie
wywarł na mnie wjazd na Etnę, ale również do miasta
Mostar. Zobaczyłam tam Stary Most wybudowany
przez sułtana Sulejmana oraz przerażający widok
zniszczeń po bratobójczej wojnie Chorwatów z
Bośniakami (1992-1995). Ta podróż zrobiła chyba na
mnie największe wrażenie.

6. Czego życzyłaby Pani swoim uczniom? 

Cudownych ferii zimowych, wypoczynku i bardzo
dobrych ocen na koniec roku.

Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Ja również dziękuję.
redakcja

.

.

.

.

.
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Gimbus: Dzień dobry! W momencie, kiedy
próbowałam skontaktować się z Tobą w sprawie
wywiadu dla naszej gazetki, byłaś na treningu. W
piątek, gdy wszyscy odpoczywają po całym tygodniu
nauki... Ale o tym może w kolejnym pytaniu. Zacznijmy
od początków zainteresowania tańcem.
Kamila Bedarska:  Kiedy byłam w przedszkolu,
mama chciała, żebym miała więcej ruchu, więc
zapisała mnie na tańce towarzyskie. Podobało mi się
to, ale po jakimś czasie znudziło się i chciałam
spróbować czegoś innego. Miałam wiele
zainteresowań. Grałam w siatkówkę, na pianinie,
chodziłam na zajęcia teatralne, ale mimo wszystko
zawsze wracałam do tańca. Zaczynałam w MOK-u,
treningi trwały zazwyczaj godzinę raz w tygodniu. 

Gimbus: Skąd zainteresowanie akrobatyką?
Kamila: Zaczęłam oglądać rożne filmiki z akrobatyką i
gimnastyką w internecie. Bardzo mi się to podobało,
ale nie znalazłam takich zajęć w Kłobucku. Po jakimś
czasie natknęłam się na informację o szkole tańca w
Częstochowie z ofertą zgodną z moimi
zainteresowaniami. Zaczęłam trenować akrobatykę, bo
trwające godzinę zajęcia odbywały się w weekend.
Później próbowałam gimnastyki na kołach, która
bardzo przypadła mi do gustu. Zapisałam się też na
jazz w tej samej szkole i w ten sposób ćwiczyłam już 2
godziny w tygodniu. Potem zmieniłam szkołę, bo nadal
mi to nie wystarczało.Gimbus: Czy akrobatyka to dyscyplina dla

wszystkich, a może trzeba mieć jakieś szczególne
predyspozycje, by rozwijać się w tej dziedzinie?
Kamila: Nie trzeba mieć jakichś specjalnych
predyspozycji, wystarczy być wytrwałym, bo
akrobatyka i taniec naprawdę tego wymagają. Trzeba
to po prostu uwielbiać i chcieć tańczyć, bo wiele
tancerek, w tym ja, poświęca dużo czasu na ćwiczenia
w domu, na przykład rozciąganie. Taniec to dla nas
takie „uzależnienie”. Ja, przechodząc z pokoju do
pokoju, MUSZĘ zakręcić piruet, podnieść nogę lub
stanąć na rękach. Moim zdaniem wiek też się nie liczy.
Dużo osób mówi, że nawet 10 lat to już za późno, ja
bardziej profesjonalne treningi zaczęłam w wieku 12 lat
i jakoś sobie radzę. Niektórych układów nauczylam się
sama w domu, a zaczynałam praktycznie od zera. W
mojej aktualnej szkole jest oczywiście podział
uczestników zajęć na grupy ze względu na wiek i
stopień zaawansowania.

.

.

.

Grałam w siatkówkę, na pianinie, chodziłam na zajęcia teatralne, ale
mimo wszystko zawsze wracałam do tańca.

Rozmowa z uczennicą kl. 2c Kamilą Bednarską, która zdradziła, że jest "uzależniona" od tańca.

.

.
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Gimbus: Jak często i gdzie obecnie trenujesz? Czy
możesz opisać krótko przebieg treningu? 

Kamila: Teraz trenuję w zespole „Splot” w
Częstochowie. Standardowo zajęcia mamy 3 razy w
tygodniu: dwugodziny z klasyki w środy, 2 techniki w
piątki i 1,5 godziny akrobatyki we wtorki. Do tego
dochodzi też 1,5 godziny hip-hopu w środy, żeby się
rozruszać, bo wbrew pozorom tancerkom jazzu i
modernu, gdzie wszystko musi być idealne (proste
kolana, obciągnięte palce) jest ciężko, ponieważ na
hip-hopie musimy o tym zapomnieć i zazwyczaj z
przyzwyczajenia obciągamy palce. Jednak im bliżej do
spektaklu,tym częściej odbywają się spotkania.
Dochodzą do tego zajęcia z formacji oraz różnych
układów. Raz w miesiącu, w sobotę i niedzielę mamy
4-godzinne warsztaty z jazzu. Na początku bałam się,
że będę miała trudności z nauką, ale na szczęście daję
radę. Każdy trening jest inny, ale zawsze na początku
mamy rozgrzewkę, później ćwiczenia-na przykład
piruety lub jakieś kombinacje naszej instruktorki, potem
zazwyczaj ćwiczymy choreografie. Tym bardziej teraz,
bo za kilka miesięcy mamy spektakl. Na końcu
zazwyczaj jest rozciąganie. Szczerze mówiąc, nie
wiem, co jest najtrudniejsze, wiele zależy od dnia, bo
czasem niektóre elementy wychodzą lepiej a czasem
gorzej.

Gimbus: Czy uczestniczyłaś w jakichś zawodach,
turniejach?

Kamila: Zdobyłam kilka medali z tańców
towarzyskich, potem raczej nie brałam udziału w
zawodach. W szkole, w ktorej teraz trenuję, brałam
m.in. udzial w zawodach z gimnastyki, na których
zajęłam 2. miejsce. Podczas warsztatów tanecznych
w Opolu uczestniczyłam w improwizacji. Polega ona
tym, że stajemy na scenie, organizatorzy puszczają
muzykę, której nie znamy i po prostu musimy
improwizować. Najbardziej stresujące jest to, że wokol
nas kręcą się sędziowie i z bliska nas obserwują. W
improwizacji nie udało mi się zająć żadnego miejsca,
ale bardzo mi się podoba to nowe doświadczenie.

Gimbus: Zdradzisz nam swoje plany na najbliższą i
nieco bardziej odległą przyszłość?
Kamila: Marzę, by otworzyć własną szkołę tańca lub
po prostu być tancerką. Nie dokonałam jeszcze
wyboru kolejnej szkoły, ale chciałabym, żeby nauka
była związana z tańcem, bo właśnie to lubię robić
najbardziej.
Gimbus: Życzymy Ci zrealizowania wszystkich
planów i dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na
pytania.
Kamila: Dziękuję.

.

.

.
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Najlepsze życzenia, moc buziaków
i własnoręcznie wykonane laurki
przekazywali babciom i dziadkom
nasi pierwszoklasiści. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka najmłodsi
uczniowie, pod czujnym okiem
opiekunów ( p. Renaty Zych, p.
Beaty Kin, p.Anny Jakubczak, p.
Katarzyny Sawickiej), przygotowali
wspaniałą akademię poświęconą w
całości swoim gościom. Do
występu dzieciaki przygotowywały
się od dłuższego czasu, a każdą
wolną chwilę poświęcały na
powtarzanie wierszyków i
piosenek. 

Solidne przygotowanie przełożyło się na wspaniały
występ. Pierwszoklasiści w eleganckich strojach
powitali swoich najdroższych gości wesołymi
piosenkami, przeplatanymi pięknie wyrecytowanymi
wierszykami. Każdy z nich oczywiście płynął z głębi
serduszka i kierowany był do konkretnych osób, dzięki
czemu wszyscy byli zachwyceni występem
dzieciaków, a babcie i dziadkowie nie kryli łez
wzruszenia. 
Wspaniała inicjatywa wychowawców świetlicy została
nagrodzona dużymi brawami i wdzięcznością ze
strony dzieci oraz zaproszonych gości. 

Orszak Trzech Króli
Wyjątkowy pochód mieszkańców Kłobucka już po raz
drugi przeszedł ulicami miasta. Wspaniały Orszak
Trzech Króli, zorganizowany m.in. przez 
p. Katarzynę Dąbrowską, jak zwykle spotkał się z
dużym zainteresowaniem miejscowej społeczności,
która tłumnie przyłączyła się do świętowania.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele
pw. św. Marcina w Kłobucku. Następnie zebrani na
kłobuckim rynku mieszkańcy utworzyli wspaniały
orszak i wspólnie ruszyli ulicami miasta. Dostojeństwa
całemu wydarzeniu dodawali trzej królowie, którzy
prowadzili wspaniały pochód. Podobnie jak w ubiegłym
roku w ich rolę wcielili się: Burmistrz Kłobucka Jerzy
Zakrzewski, Dyrektor Centrum Ekonomiczno -
Administracyjnego Jacek Krakowian oraz Artur
Dąbrowski Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji
Częstochowskiej oraz Rzecznik Akcji Katolickiej w
Polsce. W kolejnej części świętowania mieszkańcy
wysłuchali pięknych kolęd w wykonaniu uczniów z
okolicznych szkół.
Orszak Trzech Króli już na stałe wpisał się do tradycji
miasta. Jesteśmy dumni, że inicjatorem tak dużego
przedsięwzięcia była nasza szkoła.  

http://www.akcjakatolicka.czest.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=848:2018-01-

KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU
                            WYJĄTKOWE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

.
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
W KŁOBUCKU

.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty z
10 przedmiotów dla gimnazjum i z 3 przedmiotów dla
klas 7 szkoły podstawowej.
Uczniowie gimnazjum zakwalifikowali się do etapu
rejonowego z 6 przedmiotów, a uczniowie SP z
jednego przedmiotu: 
J. angielski- 1 uczennica - Kaja Służałek 3e
Matematyka- 2 uczniów gimnazjum i 1 uczennica ze
szkoły podstawowej- Mikołaj Miland 3e, Karol
Bednarski 2c i Hanna Wójcik 7a
Biologia - 1 uczennica- Julia Makles 3e
Geografia –2 uczennice - Aleksandra Gralak 3b i
Wiktoria Pytel- Baran 2d
Historia – 2 uczniów - Kornel Ordowski z 3a i Karol
Bednarski z 2c
WOS – 4 uczniów – Kornel Ordowski z 3a, Jan
Słomczyński z 3e, Dądela Jakub i Jaszczyk Dominik z
2a.
Aktualnie uczniowie uczestniczą w etapach
rejonowych , których wyniki zostaną ogłoszone po 14
dniach.

Uczeń klasy 3e- Mikołaj Miland zakwalifikował się do II
etapu prestiżowej Olimpiady Matematycznej Juniorów,
w której zdobycie tytułu finalisty gwarantuje zwolnienie
z egzaminu gimnazjalnego. Obecnie uczeń czeka na
wyniki.

Ponadto nasi gimnazjaliści wzięli udział w 4
konkursach ogólnopolskich, 1 regionalnym, 1
wojewódzkim i 7 powiatowych.

Uczniowie naszego gimnazjum w I półroczu odnosili
sukcesy w zawodach sportowych powiatowych i
gminnych, zdobywając:
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w
koszykówce chłopców
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w piłce
ręcznej i koszykówce dziewcząt 
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w
koszykówce chłopców
V miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w
piłce ręcznej dziewcząt 
I , II i III miejsce indywidualnie w Powiatowych
Zawodach w tenisie stołowym. 
V i VI miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach
Przełajowych chłopców i dziewcząt .

Dwójka uczniów naszej szkoły osiągnęła też sukces w
matematycznym konkursie o randze ogólnopolskiej.
Hanna Wójcik kl. VII a oraz Karol Bednarski klasa II c
zdobyli dyplomy wyróżnienia, tym samym znaleźli się
w gronie najlepszych uczniów z całej Polski.

W Regionalnym Konkursie Dendrologicznym  nasze
uczennice uzyskały tytuły laureata w kategorii szkól
gimnazjalnych.
I miejsce – Dominika Tokarz 3b
II miejsce Natalia Walicka – 2c
III miejsce – Sandra Makles 2c

W Ogólnopolskim Konkursie Archimedes Plus Biologia
Plus –edycja jesienna -tytuły laureata uzyskały:
Julia Makles 3e- laureat II stopnia
Anna Zagalska 3a- laureat V stopnia
Martyna Kozioł 3e- laureat V stopnia

.
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W listopadzie nasi uczniowie wzięli udział w
Powiatowym Konkursie Literackim „Opowieść z
dreszczykiem” organizowanym przez Szkołę
Podstawową im. Synów Pułku w Węglowicach. Ich
zadanie polegało na napisaniu krótkiej nastrojowej
historii o duchach, tajemniczych miejscach lub
sekretach dziejących się jesienią. 
Spośród wielu nadesłanych prac jury zdecydowało się
wyróżnić w kategorii klas IV – VII opowiadanie
uczennicy klasy VII a - Hanny Wójcik, a w kategorii
klas II – III gimnazjum pracę uczennicy klasy III d –
Klary Łozowskiej.

13 grudnia w Szkole Podstawowej im. Adama
Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej odbył się z kolei
Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Adama
Mickiewicza. Wzięły w nim udział Wiktoria Sawicka
i Weronika Lis w kategorii klas IV – VI oraz Hanna
Wójcik i Katarzyna Nowakowska w kategorii klas VII 
i II – III gimnazjum.
Jury doceniło talent recytatorski naszych uczennic,
przyznając II miejsce Hannie Wójcik i III Katarzynie
Nowakowskiej.
Gratulujemy naszym humanistkom i życzymy
kolejnych sukcesów!

W Ogólnopolskim Konkursie „Wszczep sobie zdrowie”,
który jest organizowany przez Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach też cieszymy się sukcesem.
Nasi uczniowie wystartowali pierwszy raz i
zakwalifikowali się do II etapu. Przygotowując się do
konkursu musieli korzystać  z wykładów
akademickich, których język dla gimnazjalistów nie był
prosty. 
Gratulujemy 6 uczennicom , które zakwalifikowały się
do II etapu:
Julii Makles, Hani Wierus, Martynie Kozioł, Ewie
Karoń, Zuzi Gancarek i Natalii Derda.

Kolejny etap konkursu odbędzie się w marcu,
gratulujemy i życzymy wytrwałości w
przygotowaniach.

.

Zebraliśmy aż 4 tony makulatury!

W ubiegłym miesiącu podsumowaliśmy kolejną edycję
akcji mającej na celu zbiórkę makulatury. 
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że można na Was
liczyć! Dzięki Waszej determinacji udało nam się
zebrać 4 tony makulatury, co przełożyło się na kwotę
1050 złotych! Jak zawsze wybraliśmy też osoby, które
najbardziej zaangażowały się w zbiórkę: 
I miejsce - Ola Mostowska z 2c - 450 kg.
II miejsce zdobył Jakub Bednarczyk z 2a- 293 kg
III miejsce Adam Bednarski z 2c- 290 kg
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
W klasyfikacji klasowej :
I miejsce - klasa 2c - 927 kg
II miejsce- klasa 2a -441,7 kg
III miejsce- klasa 4b- 403,75 kg
                    Kolejna akcja już w maju.

                Serce dla psiaków
Z prawdziwym oddaniem i wielkim zapałem zbierali
pieniążki dla potrzebujących piesków. O kim mowa?
Uczniowie klasy 4b wraz z p. Iwoną Chłąd podczas
zebrania z rodzicami oraz w ramach szkolnej akcji
zaangażowali się w pomoc Fundacji Psia Duszka.
Ogromny zapał i energia, wobec których nie dało się
przejść obojętnie, sprawiły, że klasa przekazała
zwierzakom ponad 900 złotych, a ponadto suche
karmy i potrzebne akcesoria. Gratulujemy pomysłu!

Z takim zespołem musiało się udać :)

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 33 01/2018 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimbus

UŚMIECHNIJ SIĘ :)

.

                                      Kącik  Zdrowego Żywienia
        Zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do pierwszego numeru „ Kącika zdrowego żywienia”.
                      Dzisiaj chciałam Wam bliżej przedstawić piramidę zdrowego żywienia.

Najważniejsze jest przyjmowanie 
płynów niesłodkich np.: wody. W
ciągu dnia powinniśmy wypijać jej
1,5 litra. Drugą ważną sprawą jest
jedzenie owoców i warzyw. Dzięki
nim nasz organizm dobrze
funkcjonuje. W mniejszych
ilościach należy spożywać
produkty zbożowe , ziemniaki,
rośliny strączkowe , mleko i jego
przetwory, ryby, jaja oraz mięso.
Nie może zabraknąć ich w naszym
jadłospisie, ale powinniśmy je
ograniczać.  Najbardziej
niezdrowymi, choć najczęściej
spożywanymi produktami, są: 
słodycze i napoje słodzone oraz
słone przekąski. To one zamieniają
się w tkankę tłuszczową, która
potem się odkłada i przez to
tyjemy. 
red. Marcelina Mrowiec

.

.

.

.

.

.
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U nas nikt nie pozostaje sam
Mimo że święta dawno już za nami, pragniemy
przypomnieć o wyjątkowej akcji, zorganizowanej w
naszej szkole. Jak co roku w okresie
bożonarodzeniowym panie pedagog przygotowały
pomoc w postaci paczek dla najbardziej
potrzebujących uczniów. Szlachetny gest wiązał się z
wieloma przygotowaniami, związanymi z pozyskaniem
funduszy.Dziękujemy wszystkim sponsorom za
okazane serce!

.

Kto czyta książki, żyje podwójnie...

Czytanie odrywa nas od codzienności, zmusza,
żebyśmy zatrzymali się na chwilę i pomyśleli. O tym
też mogli przekonać się uczestnicy konkursów
literackich, które miały miejsce w ostatnim czasie w
naszej szkole. Jak co roku panie polonistki
przygotowały dla nas Szkolny Konkurs Recytatorski
poświęcony pamięci Jana Pawła II oraz Szkolny
Konkurs Pięknego Głośnego Czytania. Już niebawem 
będziecie też mogli pochwalić się swoimi
czytelniczymi umiejętnościami podczas Maratonu
Czytania, który odbędzie się w II półroczu.

Laureaci konkursu

Ogłoszenie
Opiekunowie Szkolnego Koła Teatralnego serdecznie
zapraszają do współpracy uczniów pragnących
występować na scenie, rozwijać umiejętności
aktorskie lub tworzyć elementy scenografii.
W II półroczu spotkania zespołu będą się odbywać w
czwartki na 8. godzinie lekcyjnej. Aktualnie młodzież
przygotowuje się do kolejnego występu. 

Graliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W ubiegłym tygodniu nasza grupa teatralna
reprezentowała szkołę podczas 26. Finału WOŚP.
Występ przed dużą publicznością był dla "smerfów" nie
lada wyzwaniem i wiązał się z dużą tremą. Mimo 
stresu młodzież zaprezentowała się doskonale, a
przedstawienie spodobało się widowni. Przed nami
kolejne występy.

Czy można zrobić coś z niczego? Okazuje się, że tak.
Dzieciaki oraz ich starsi koledzy udowodnili, że
wykorzystując jedynie pozornie niepotrzebne
materiały, można wyczarować prawdziwe cuda.
Zrzucone liście, szyszki, suche gałęzie, zestawione w
odpowiedni sposób zyskały niemal drugie życie.
Komisja wyłoniła laureatów. I miejsce - Michał Grot
„Rodzinne ognisko”
II miejsce – ex aequo Emilia Juszczak „Złota jesień” i
Julia Golis „Jesienne drzewo rozmaitości”
III miejsce – ex aequo Zuzanna Walicka „ Jesienny las”
i Aleks Raganiewicz „ Jesienny miecz”
wyróżnienie: ex aequo Piotr Hudy „Jesienny kosz” i
Marlena Brzeźniak „ Jesienna ozdoba”

.

.

.
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