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Przełom kwietnia i maja jest okresem, kiedy uczniowie drugich klas gimnazjum przygotowują swoje projekty
edukacyjne. Zazwyczaj temat i treść pracy wymyślają sami uczniowie, ale są też propozycje projektów, często bardziej
skomplikowanych, wymagających i dających większą satysfakcję. Do takich projektów edukacyjnych zalicza się “Sejm
Dzieci i Młodzieży”, który od 1994 organizowany jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwycięzcy projektu
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SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Przełom kwietnia i maja jest okresem, kiedy uczniowie drugich klas gimnazjum przygotowują swoje
projekty edukacyjne. Zazwyczaj temat i treść pracy wymyślają sami uczniowie, ale są też propozycje
projektów, często bardziej skomplikowanych, wymagających i dających większą satysfakcję. Do takich
projektów edukacyjnych zalicza się “Sejm Dzieci i Młodzieży”, który od 1994 organizowany jest przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ten co roku ma inny temat i nowych uczestników. Niestety w projekcie można wziąć udział tylko
raz, aby dać szansę innym. Jest on skierowany do uczniów powyżej 13 roku życia . W tym projekcie
nie są przyjmowane zgłoszenia indywidualne, aby wziąć udział należy stworzyć dwuosobową drużynę.
Tegoroczna edycja SDiM odbyła się pod hasłem: “Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Składała
się z sześciu etapów, za które można było otrzymać 28 punktów. Nie było to jednak takie proste
zadanie. Każda dwuosobowa grupa musiała sporządzić biogram posła na Sejm Ustawodawczy albo na
Sejm I Kadencji, po czym zaplanować kampanię wyborczą tego posła, przeprowadzić ankietę, aby
sprawdzić początkowy zakres wiedzy przed kampanią, wykonać kampanię, a następnie ponownie
wykonać ankietę i napisać zakres realizacji zamierzonych celów. Największą trudnością dla
uczestników tegorocznej sesji było sporządzenie filmiku, dołączonego do relacji pod postacią linku do
serwisu YouTube (filmik musiał być oznaczony jako publiczny). Film ten miał być dowodem na
wykonanie zadania. Relację należało wysłać do 9 kwietnia 2018 r. do organizatora projektu.
Autorzy 3 najwyżej ocenionych prac spotkali się na seminariach w Sulejówku w dniach 12 - 13 maja,
gdzie wybrali Marszałków i opracowali projekt uchwały SDiM, która zostanie poddana pod głosowanie
na posiedzeniu 1 czerwca.
Ogółem przesłano 384 relacje z całej Polski. Z naszej szkoły trzy grupy uczniów zgłosiły swój udział i
wysłały gotową pracę, ale tylko jednej (i zarazem jedynej z Zawiercia) udało się zakwalifikować do
dalszego etapu. W nagrodę nasza zwycięska druźyna miała jechać 31 maja zwiedzać Sejm, a
następnego dnia wziąć udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Niestety organizatorzy nie
wywiązali się z obiecanej nagrody. My jednak serdecznie gratulujemy naszym kolegom....

A.K.

Nasi laureaci
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1. SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

2 .SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

3. DZIEŃ PAMIĘCI
    MIKOŁAJ POLECA
    EDUKACYJNA WYCIECZKA

4. WYDARZYŁO SIĘ

REDAKCJA GAZETKI:

BIBLIOTEKA PRZY
SZKOLE

PODSTAWOWEJ 
NR 1

IM. T. KOŚCIUSZKI 
W ZAWIERCIU

UL. 11 LISTOPADA 22

W GAZETCE
WYKORZYSTANO

ZDJĘCIA
Z ARCHIWUM SZKOŁY

A.S.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 31 06/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL GaGim - Gazetka Gimnazjalisty

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Przed Szkołą Podstawową nr 1 w Zawierciu już od dziewięciu lat rosną dęby
poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej. Posadzono je ku czci zawiercian
zamordowanych w Katyniu. Przed naszą szkołą dęby poświęcone są
nauczycielom: porucznikowi Janowi Gubale i porucznikowi Eustachemu
Serkesowi. Na placu Teodora Stosika w Zawierciu dęby posadzone zostały
z myślą o pułkowniku Rudolfie Geyerze i majorze Władysławie Drabarku.
Właśnie na tym placu 13 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na placu przy Dębach Katyńskich
zgromadzili się przedstawiciele władz miejskich i powiatowych,
przedstawiciele instytucji partyjnych i pozarządowych, reprezentacje szkół i
mieszkańcy naszego miasta. Uczniowie naszej szkoły przygotowali
program artystyczny poświęcony tej uroczystości. Poczet sztandarowy
godnie reprezentował naszą szkołę. Po zakończeniu części oficjalnej nasi
koledzy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy kamiennych obeliskach.

M.M.

11 maja odbyła się wycieczka edukacyjna klas trzecich. Mieliśmy okazję
zwiedzić imponujący obiekt przemysłowy – Elektrociepłownię Będzin
Łagisza. W latach 1963-1970 oddano pierwsze siedem bloków do
eksploatacji, natomiast w 1980 roku uruchomiona została część
ciepłownicza.
Znajduje się tam pierwszy na świecie kocioł fluidalny na parametry
nadkrytyczne. Nasz przewodnik udzielił nam informacji na temat elektrowni,
jej historii, roli jaką odgrywa oraz pozytywach występowania tego typu
zakładów energetycznych. Po słowach wstępu i podziale na grupy
zostaliśmy oprowadzeni po terenie elektrowni. Mogliśmy na własne oczy
zobaczyć jak wygląda wnętrze obiektu, w którym produkowana jest energia
elektryczna. Spacer trwał prawie trzy godziny. Podczas zwiedzania
dowiedzieliśmy się , że elektrownia zużywa 150 ton węgla na godzinę. To
była bardzo ciekawa lekcja fizyki i geografii.

B.P.

Poczet sztandarowy szkoły

Trzecioklasiści w elektrociepłowni

Będąc ostatnio w bibliotece, w zwróciłem uwagę na książkę polskiego
autora, Marcina Mortki. Opowiada ona o losach trzynastoletniego chłopaka,
Doriana Tomlinsona, który wiedzie normalne życie. Przynajmniej tak mu się
wydaje.
Nagle w jego świecie wybucha międzygalaktyczna wojna. Jest to dla niego
szansa, aby spełnić marzenia o zostaniu pilotem statków kosmicznych.
Każdy normalny chłopiec myśli o tym, w odróżnieniu od jego kolegi Doriana-
Humbaka. On marzy tylko o jedzeniu i każdą wolną chwilę spędza przy
swoim tablecie. Nikt go nie lubi, ale Dorian musi o tym zapomnieć, bo należy
zjednoczyć siły, aby odbić siostrę Tomlinsona oraz odnaleźć jego rodziców.
Sprawy komplikują się, gdy dowiaduje się, kim naprawdę są jego rodzice.
Nie jest to dla niego łatwe zadanie.
Jeśli chcesz poznać jego dalsze losy, musisz przeczytać tę książkę. Ale
uwaga! Jest ona mocno uzależniająca. Jestem pewien, że przeczytasz ją
bardzo szybko i będziesz chciał sięgnąć po kolejną część.

M.M.

ZAGUBIENI: INWAZJA
MIKOŁAJ POLECA - MIKOŁAJ REKOMENDUJE

Składamy kwiaty przy kamiennych obeliskach

EDUKACYJNA WYCIECZKA

A.S.
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Otwarcie festiwalu Baśniowy korowód "KultJuralnego Dnia Dziecka"

Spotkanie pierwszaków z pisarzem Uczestniczki Miejskiej Gry Literackiej

Warsztaty plastyczne Warsztaty fotograficzne

WYDARZYŁO SIĘ
Reprezentanci SP 1 na festiwalu "KultJuralny Dzień Dziecka 24 - 26.05.2018r.

A.S. A.S.

A.S. A.S.

A.S. A.S.
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