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Redakcja naszej gazety:
Samorząd Uczniowski
A. Świtek i J. Podobińska

30 października w naszej szkole odbyły się
warsztaty filmowo-językowe. Obejrzeliśmy
filmy, a w trakcie przerwy zjedliśmy
fantastyczną pizzę. 

Jak w domu

Samorząd
Uczniowski po raz
pierwszy
zorganizował
tematyczną
imprezę pt. " DZIEŃ
DRESA".
Uczniowie chętnie

przebierali się w
wygodne i odlotowe
dresy i na
korytarzach zrobiło
się luźno i
sportowo.W tym
roku SU postanowił
organizować

tzw. tematyczne
dni. Zapraszamy
wszystkich
uczniów do
wspólnej
zabawy.Czkamy na
wasze propozycje! Film czas

rozpocząć

Nie ma jak w
domu..., a skoro
szkoła to twój dom
to włóż kapcie i
poczuj się
komfortowo. Pod
tym hasłem odbył
się pierwszy dzień
Kapcia w naszym
Gimnazjum. To
kolejny pomysł
Samorządu.
Czekamy na wasze
propozycje...
PISZCIE DO NAS

dres spoko jest :)

Zbliżające się imprezy SU: 
Andrzejki (wróżby, dyskoteka),
Halloween, wieczór filmowy, dzień
zdrowego odżywiania i wiele innych atrakcji
:)

Drodzy uczniowie, zapraszamy Was do lektury pierwszego
wydania naszej szkolnej gazety. Zachęcamy Was do przysyłania
nam propozycji tematów, o których chcielibyście przeczytać w
kolejnych wydaniach. Adres redakcji: gimnazjalni.zurnalisci@o2.pl
Mamy nadzieję, że lektura sprawi, że spojrzycie innym okiem na
naszą szkołę. Zachęcamy Was do współtworzenia naszego
magazynu.

W tym numerze przeczytacie między innymi :
1. Wywiad z naszą Panią Dyrektor- Agnieszką Stelmaszczyk
2. Sportowe sukcesy naszych uczniów w ostatnich tygodniach
3. Bieżące wydarzenia z życia szkoły
4. Sprawy ważne i ważniejsze

Z którym nauczycielem chcielibyście przeczytać kolejny wywiad?
Jakie pytanie chcecie żebyśmy zadali? 
Piszcie do nas.                             Redakcja

SU

A. Świtek

SU
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Martyna i Maja: Czy zechce nam Pani
odpowiedzieć na parę pytań?
  Agnieszka Stelmaszczyk: Tak.
  M i M.: Od jak dawna pracuje Pani jako dyrektor
naszej szkoły?
  A.S.: Od 2007 roku.
  M i M.: Czy kiedy rozpoczynała Pani swoja karierę
w zawodzie nauczyciela, myślała Pani aby zostać
dyrektorem.?
  A.S.: Nie.
  M i M.: Na czym polega praca dyrektora? Co
należy do Pani obowiązków.?
  A.S.: Do moich obowiązków jako dyrektora
gimnazjum należy:
–  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w placówce
oraz dobrych warunków pracy i nauki,
–  starania aby uczniowie dobrze czuli się w
gimnazjum, zdobywali wiedzę i umiejętności,
–  dbanie o placówkę: malowanie sal, remonty,
wyposażenie klas w sprzęt,
–  dbanie o dobrą atmosferę wśród nauczycieli i
pracowników szkoły.
  M i M.: Do jakich momentów swojej pracy chętnie
powraca Pani we wspomnieniach?
  A.S.: Najmilej wracam do momentów gdy byłam
opiekunem samorządu uczniowskiego.
  Bardzo lubię pracę z młodzieżą. Przez 5 lat byłam
opiekunem samorządu uczniowskiego i 
  bardzo miło to wspominam. Aktualnie bardzo mi
brakuje pracy z uczniami, ponieważ będąc
  dyrektorem gimnazjum mam lekcje tylko z 3 klasami.
M i M.: Jak wspomina Pani swoje pierwsze
spotkanie ze szkołą, pierwsze lekcje, pierwszą
klasę?
  A.S.: Stresowałam się, gdyż nie byłam pewna, czy
uczniowie mnie polubią.
  M i M.: Czy była Pani dobrą uczennicą?
  A.S.: Tak. Każdą szkołę kończyłam z paskiem na
świadectwie i z wyróżnieniem.
M i M.: Jaki przedmiot był Pani ulubionym.?
  A.S.: Przedmioty humanistyczne i geografia.
M i M.: Jaki zawód Chciała Pani wykonywać, gdy
była Pani w naszym wieku?
  A.S.: Od dziecka chciałam być nauczycielem.

  M i M.: Czy ma Pani swoją ulubioną książkę?
  A.S.: Tak. Lubię wszystkie książki Aleksandra
Dumasa (ojca i syna) ale najbardziej „Hrabia
  Monte Christo”.
  M i M.: Jakiej muzyki lubi Pani słuchać?
  A.S.: To zależy od nastroju. Najbardziej lubię słuchać
muzyki aktualnej, nowoczesnej i klasycznej. 
  Jeśli mam ciężki, denerwujący dzień to wtedy
słucham Hardrock'a lub Metalu.
  M i M.: Jakie są Pani ulubione kwiatki?
  A.S.: Czerwone róże.
  M i M.: Czy jest coś co chciałaby Pani powiedzieć
uczniom naszej szkoły?
  A.S.: Tak. Bardzo lubię swoja pracę, wszystkich
uczniów. W życiu kieruję się powiedzeniem
  „ Wybierz pracę jaka lubisz, a do końca życia nie
będziesz musiał pracować”.
  M i M.: Na koniec chciałyśmy Pani pogratulować
Nagrody Burmistrza przyznawanej w Dniu
  Edukacji Narodowej.
  A.S.: Bardzo dziękuję.
  Serdecznie dziękujemy za wywiad i poświęcony nam
czas.
  Martyna i Maja.

. A. Plonka
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 06.10.2013r. w Tarnowskich Górach odbyły
się sztafetowe zawody w biegach przełajowych
rejonu Tarnogórskiego. Zajęłyśmy 3 miejsce!

BIEG O NÓŻ
KOMANDOSA

SPORTOWA
DWÓJKA

Reprezentanci
naszej szkoły :
Monika Lis,
Aleksandra,
Brzezina,
Karolina
Krzysztof
Dąbek, Piotr
Musiał, Krystian
Włodarczyk,
Dastin Klupś

Nasze
reprezentantki:
M. Lis, M. Bąk,
M. Greupner, A.
Włodarczyk, K.
Lancman, D.
Drumowicz, W.
Kołosińska, W
Bednarska, K.
Kompałka. 

Nasze biegaczki

W piątek,
04.10.13r. odbył
się 17 Bieg
Przełajowy "O
Nóż
Komandosa" im.
gen. broni
Włodzimierza
Potasińskiego.
Oprócz
Mistrzostw
Polski Służb
Mundurowych,
biegów dla cywili
oraz wyścigów
na wózkach,

na stadionie
Sparty w
Lublińcu miały
miejsce zawody
dzieci i
młodzieży. 

Nasze Podium

Do leżącego w
szpitalu
sportowca
podchodzi
lekarz i
sprawdza mu
temperaturę.
- Ma pan
czterdzieści
stopni gorączki!
- A ile wynosi
rekord Polski,
panie doktorze?

Bieg
Niepodległości

Bieg Niepodległości

A. Świtek

A. Świtek

A. Świtek

A. Świtek
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      Wystawa 
      zwierząt

organizatorzy wystawy: J. Brodowy
oraz E. Bok 

Tegoroczny
Dzień Edukacji
Narodowej
obchodzony był
na poważnie
i na wesoło.
Część
uroczysta
przygotowana
została przez
B.Włodarczyk i
G.Gerhards.
Uczniowie
wręczali

wyróżnienia
nauczycielom
i pracownikom
szkoły. Część
druga Dnia
Edukacji to:
„Otrzęsiny klas
pierwszych”
i zawody
sportowe na
wesoło.

otrzęsiny Akademia

wystawa zwierząt.

Jak w
poprzednich
latach
obchodzono
w naszej szkole
Światowy Dzień
Ochrony Praw
Zwierząt.
Z tej okazji
Szkolne Koło
Przyjaciół
Zwierząt
zorganizowało
kolejną już
wystawę pod
hasłem „Łapy,

łapy, cztery
łapy”.Przed
surowymi
jurorami swój
wdzięk, urodę
i umiejętności
zaprezentowało
14 psów, 1 kot,
1 szynszyla
i 2 chomiki i 1
kurę.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za
wspólną
zabawę.

        
               Dzień Edukacji Narodowej

A. Plonka A. Plonka

J. BrodowyJ. Brodowy


