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Gimnazjalistki z IIIc

Nadeszła już wiosna. Czy zrobiliście już przegląd  w szafie?
 A może wybieracie się na zakupy?

 Ale czy wiecie, co będzie modne w tym sezonie?
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WIOSENNA MODA - CZYLI, CO NOSIMY 
W TYM SEZONIE

Nadeszła już wiosna. Czy zrobiliście już przegląd
w szafie? A może wybieracie się na zakupy? Ale
czy wiecie, co będzie modne w tym sezonie?

Oto kilka ciekawych spostrzeżeń po
prześledzeniu stron internetowych.
Na początek kolory. Najmodniejszym będzie
fiolet, a zaraz po nim chilli (czerwień) i zieleń.
Kolory te najlepiej łączyć. Czerwień z z czernią,
brązem, żółcią, a także kobaltem. Fiolet z bielą,
beżem, brązem, szarością i czernią. Zieleń
łączymy z bielą, beżem i szarością.

Kolor czarny jest również obecny na pokazach
mody, bo to kolor uniwersalny, ale może wiosną
damy mu trochę odpocząć.

Wśród butów, królować będą te przeznaczone do
sportu. Dominujące kolory obuwia to: brąz, granat
oraz zieleń.

Na szczycie trendów mody znajdują się
kamizelki, które zestawiamy z koszulą i jasnymi
spodniami, ewentualnie z ciemna bluzą. Koszule
powinny być z krótkim rękawem, w hawajskie
wzory.

Nosząc takie ubrania będziecie bardzo trendy i z
pewnością nie będzie trzeba się wstydzić.

W modzie jest dużo dowolności. Najważniejsze
abyśmy nosili to co lubimy i w czym się dobrze
czujemy.

Mikołaj Matyszczyk  

Dziewczyny z IIIe

BIBLIOTEKA SZKOŁY
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GAZETKĘ REDAGOWAŁ ZESPÓŁ
W SKŁADZIE:

AGNIESZKA KLIMEK
BARTOSZ PAŁEGA
MIKOŁAJ MATYSZCZYK

SKŁAD:
LILIANA KUSZAK

KOREKTA:
MARTA PARDYLA-WÓJCIK

W GAZETCE WYKORZYSTANO ZDJĘCIA
Z ARCHIWUM SZKOŁY

SPIS TREŚCI:

1-2. Wiosenna moda - czyli,
co nosimy w tym sezonie

3. Koncert "W drodze do
wolności"

4. Paula Sobota - nasza radna
w Młodzieżowej Radzie
Miasta 

Dziewczęta z IIIc
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KONCERT "W DRODZE KU WOLNOŚCI"

2 marca 2018 r. chórzystki i przedstawicele Chóru G1 Fort-e pojechali do Katowic na występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, zatytuowany: “W drodze do wolności”. Koleżanki i koledzy z naszej szkoły zostali zaproszeni na tę uroczystość z okazji upamiętnienia

Dnia Żołnierzy Wyklętych. W tę muzyczną podróż uczniowie wyruszyli wraz z dyrygentką chóru panią Barbarą Czajkowską oraz panią Lilianą
Kuszak.

Na koncercie prezentowano utwory w porządku hronologicznym; od II połowy XIX w., następnie z okresu powstania styczniowego, z czasów
odzyskiwania wolności, II wojny światowej, walki Polskiego Podziemia Niepodległościowego, aż po współczesność. Były to wzruszające

wykonania znanych i mniej znanych pieśni patriotycznych, takich jak: “Boże, coś Polskę”, “Naprzód drużyno rycerska”, “Pieśń rycerska”, “Marsz
strzelców”, “W krwawym polu srebrne ptaszę”, “Marsz, marsz Polonia”, “Kujawiak”, “Serce w plecaku”, “Marsz Mokotowa” oraz “Warszawskie

dzieci”. Zaproszeni goście:młodzież, kombatanci oraz oficerowie i nauczyciele bardzo się wzruszyli, gdyż utwory te opowiadały o trudnych
dziejach naszej Ojczyzny.

Sądzę, że to był jeden z piękniejszych występów, na jaki został zaproszony nasz chór.
Agnieszka Klimek

Koncert "W drodze do wolności" A.S.
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BP. - Kim są członkowie Młodzieżowej Rady Miasta?
PS.-W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą uczniowie
zawierciańskich szkół- w sumie dwadzieścia jeden osób. Zostaliśmy
wybrani na dwuletnią kadencję. Jesteśmy reprezentacją zawierciańskiej
młodzieży. Inicjatywy rady są kierowane do mieszkańców miasta, w
szczególności do naszych rówieśników.
BP. -Czy jesteś zadowolona, że reprezentujesz nasz okręg wyborczy w
MRM?
PS. -Na początku się bałam, że nie dam rady, ale teraz mogę śmiało
powiedzieć, że było warto. Od zawsze angażowałam się w różnego rodzaju
działania. Zwykle staram się być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego.
BP. -Czy masz satysfakcję pracując na rzecz miasta?
PS. -Praca umożliwiła mi poznanie naprawdę ambitnych ludzi z pomysłami
na przyszłość. Ciągle uczę się nowych rzeczy, zresztą satysfakcja jest nie
do opisania.
BP. -Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta?
PS. -Działamy od trzech miesięcy. Mamy w planach wiele akcji mających na
celu zintegrowanie młodzieży Zawiercia, a także promowanie zdrowego
trybu życia. Jedną z nich jest impreza ,,Roztańczone Zawiercie”- jako
główny punkt programu wyznaczono wspólny taniec- belgijkę.

Opieramy się także na działaniach wolontariatu. Pomagaliśmy przy
organizacji miejskiego finału WOŚP i Biegu Wilczym Tropem ku czci
Żołnierzy Wyklętych. 
Pragniemy uczynić z Galerii Muzealnej Leszka Dudki nowe miejsce spotkań
dla młodych ludzi. Przed publicznością będą prezentować się artyści z
Zawiercia. Dla widowni przygotujemy wygodne kanapy, kawę, herbatę i
słodki poczęstunek. 
Takie spotkania będą się odbywały cyklicznie, w co drugi piątek od godziny
18:00 do 20:00. Wieczory Młodych Talentów- bo tak nazwaliśmy ten projekt-
rozpoczęły się 9 marca 2018 roku. Na pierwszym spotkaniu zaprezentowali
się Arkady Ptak wraz z absolwentką naszej szkoły- Alicją Padulą.
BP. -Czy masz jakieś plany na przyszłość związane z polityką?
PS. -Nie wiem jeszcze jak potoczy się moja przyszłość, póki co nie planuję
iść w stronę polityki. Być może to wszystko ulegnie zmianie. Jestem
jeszcze młodą osobą. Mam pewien zarys tego, co chcę robić w życiu, ale co
będzie, okaże się z czasem.
BP. -Dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów i radości w wykonywanej pracy
na rzecz młodzieży i miasta.

Bartek Pałęga

 
 Paula Sobota jest ambitną, inteligentną i bardzo lubianą uczennicą naszej szkoły. 

W 2017 roku została wybrana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu do
Młodzieżowej Rady Miasta jako reprezentantka naszego okręgu.  

Paula Sobota A.S.
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