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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół
oraz wszystkich bliskich osób.
A w nadchodzącym Nowym Roku niech spełniają się najskrytsze
marzenia.

życzy: Redakcja 
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   JASEŁKA - MOJE MAŁE BETLEJEM

    FESTIWAL NAUKI

Nasi aktorzy

.

.
Moje małe Betlejem”
to przedstawienie
jasełkowe ,  grupy 
„Trapez”. W szkole
zapanował prawdziwie
świąteczny nastrój.
Aktorzy z  pokazali
swój profesjonalizm .
Wspaniale zostały
odegrane wszystkie
role , piękny

śpiew, niesamowite
dekoracje
spowodowały , iż na
holu panowała idealna
cisza, a spektakl
zakończył się
gromkimi brawami.
Nawet przedszkolaki,
które odwiedziły
naszą szkołę, w
trakcie spektaklu

siedziały jak
zaczarowane. Na nich
największe wrażenie
wywarli wysłannicy
Lucyfera. Po
Jasełkach w
kuluarach krążą plotki,
że za kilkanaście lat
laureatem/ką Oskara
zostanie nasz
absolwent/ka.

Będziemy trzymać
kciuki za naszych
aktorów :) 

Chemia w kuchni

18 grudnia pomimo zmęczenia wywołanego
próbnymi egzaminami gimnazjalnymi, końcówką
semestru i przesileniem zimowym trójka
śmiałków z naszego gimnazjum wzięła udział w
konkursie     "I ty możesz zostać noblistą".
Konkurs połączony był z festiwalem nauki. Na
dobry początek nasza drużyna musiała rozwiązać
interdyscyplinarny test z: fizyki, matematyki,
chemii i biologii. 
Dodatkowym utrudnieniem było to, że test był
napisany w języku angielskim. Po wysiłku
umysłowym nadszedł czas na krótki wykład o
grafach i na pokazy z chemii i biologii. 

Wybuch kontrolowany

A. Plonka

A. Plonka

A. Plonka
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           AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW

Co wiemy na temat ludzkiego oka?
Studenci Młodzieżowej Akademii Odkrywców wiedzą więcej, ponieważ
kolejny wykład dr Andrzeja Boczarowskiego dotyczył właśnie oka.
Tego dnia ogłoszono też wyniki konkursu na opis zwierzęcia niemożliwego.
Wyróżnienie i nagrodę w postaci wyjazdu do czeskiej fabryki Hyundaia w
Noszowicach otrzymały dwie nasze uczennice: Ania Wróbel i Kasia Kansy.
Brawo dziewczyny gratulujemy i zazdrościmy :)

        5 grudnia to Światowy Dzień Wolontariusza.
Wolontariusze naszej szkoły świętowali już dzień wcześniej, kiedy to na
uroczystej I Lublinieckiej Gali Wolontariatu odbierali dyplomy i statuetki w
kształcie serca. Z naszej szkoły wyróżnionych zostało 14 osób, niektórzy z
nich jeszcze za działalność w szkole podstawowej. W naszej szkole też się
dzieje. W ramach obchodów Dnia Wolontariusza ogłoszony został konkurs
plastyczny pt. „ Wolontariat w Twoich oczach”, prowadzimy też dwie zbiórki.
Jedna dla przytuliska dla kotów. Zachęcamy do przynoszenia karmy, misek,
zabawek i kocyków, które pomogą kotom przetrwać nadchodzącą zimę.
Zbieramy też pieniądze, za które zakupimy leki dla chorych kotów.Druga
zbiórka to gry, zabawki, przybory szkolne, materiały papiernicze i książki dla
dzieci.
Jeśli możesz wesprzeć te akcje to serdecznie zapraszamy.
Bliższe informacje na plakatach w szkole. 

Dnia 4 grudnia 2013 r. w naszym gimnazjum odbył się II Powiatowy Konkurs
Piosenki w Językach Obcych „Śpiew łączy Europę”, zorganizowany dla
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Organizatorkami konkurs są
nauczycielki uczące języków obcych , czyli panie : M.Dudek-Piskorz, K.
Małek i I. Famuła-Lenczkiewicz.
Celem konkursu była prezentacja umiejętności wokalnych uczniów,
rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego różnych krajów oraz
integracja uczniów i nauczycieli różnych szkół.
W konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych z Ciasnej, Kośmider,
Kochcic, Lubecka, Sierakowa Śląskiego i Lublińca, które zaprezentowały
piosenki w tradycyjnych bądź własnych, ciekawych aranżacjach. Szkoły te
łącznie wystawiły 13 zespołów, solistów lub duetów.
Konkurs składał się z jednego etapu. Rywalizacja była tak zaciekła, że jury
nie było w stanie po pierwszej prezentacji wyłonić zwycięzców. Dlatego też
odbyła się dogrywka, która wyłoniła finałową trójkę oraz kilka wyróżnień.
Ostatecznie w rozgrywce zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Lublińcu Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3
w Lublińcu A trzecie miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej w
Kośmidrach. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury przyznało
wyróżnienia dla szkół z Ciasnej, Sierakowa Śląskiego i Kochcic.
Oprócz zmagań zapewniono także uczestnikom słodki poczęstunek. W
przerwie na obrady jury, uczniowie szkół podstawowych mogli zwiedzić
szkołę i nauczyć się tańca zwanego "belgijką" (jest to układ taneczny
wykonywany przez uczniów gimnazjum do specjalnej muzyki w czasie
przerw). Mamy nadzieję, że nawet przegrani miło spędzili czas
w naszej szkole.

Ania i Kasia z dr A. Boczarowskim
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Plusliga pilarzy ręcznych

Nasi gimnazjaliści z P. Hainem oraz P. Gruszką

Sport na najwyższym poziomie
Spora liczba uczniów naszej szkoły pod opieką A. Świtek oraz A. Brzeziny
uczestniczyła w dwóch sportowych wydarzeniach. Meczu Plusligi Siatkarzy
oraz Meczu superligi piłkarzy ręcznych.
Pierwszy wyjazd do Częstochowy na mecz Plus Ligi siatkarzy, gdzie odbyło
się spotkanie pomiędzy AZS CZĘSTOCHOWA – INDYKPOL AZS
OLSZTYN.
Doping był niesamowity. Siatkarze obu drużyn walczyli do ostatniego punktu.
Po 5 setowej walce ostatecznie wygrała drużyna gospodarzy - AZS
CZESTOCHOWA.
Po meczu nasi uczniowie mieli okazję sfotografować się z gwiazdami
siatkówki oraz zebrać autografy.
Chcemy bardzo podziękować Piotrkowi Hainowi za znalezienie czasu po
wyczerpującej walce dla naszych uczniów. Piotrku życzmy dalszych
sukcesów!

Dnia 08.12.2013r. nasi uczniowie po raz kolejny mogli wziąć udział w
sportowym wydarzeniu tym razem w meczu piłki ręcznej PGNiG Superliga
Mężczyzn – GÓRNIK ZABRZE KONTRA VIVA TARGI KIELCE.
Wyjazd był kontynuacja programu „bezpieczne kibicowanie”.
W pierwszym meczu rundy rewanżowej Górnik Zabrze uległ we własnej hali
aktualnym mistrzom Polski Vive Targi Kielce 20:35 (10:20).
Obydwa wyjazdy były niesamowite a sportowe emocje sięgały zenitu. Było
to bardzo ciekawe doświadczenie dla naszych uczniów, którzy mogli
zobaczyć sport na najwyższym, światowym poziomie.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na kolejne ligowe wyjazdy!!!

          ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Jak co roku w naszej szkole odbył się świąteczny turniej piłki siatkowej. 
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniów naszej szkoły było
ponad 40
 i jest na to najlepszym dowodem popularności tej dyscypliny. Gra była
zacięta, drużyny walczyłydo ostatniego punktu, a kibice podkręcali sportową
atmosferę gromkimi oklaskami. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn -
Drapacze chmur, 4 fun team, typowe gimbusy, kurczaki, reniferki,6- pak .
Ostatecznie I miejsce zdobyła drużyna "4 FUN TEAM" miejsce II "
DRAPACZE CHMUR" oraz miejsce III "TYPOWE GIMBUSY". Każda
drużyna została obdarzona przepysznymi słodyczami. Organizatorzy
pragną podziękować wszystkim
 drużyną za wspaniałą  zabawę oraz doping.

    Aktualności
Grupa naszych chłopców: M. Grobelny, K. Jaguś, S. Klepacz, D. Budzik, D.
Szulc, P. Woroniak, J. Machoń, M. Grobara, M. Suszka
zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych piłki nożnej halowej. W
finale powiatowym,który odbył się 18.12.13r.  nasi piłkarze nie mieli sobie
równych, znów stanęliśmy na najwyższym podium. Chłopcy gratulujemy i
czekamy na dalsze sukcesy.

II WARSZTATY FILMOWO-JĘZYKOWE
Tuż przed przerwą świąteczną uczniowie po raz drugi uczestniczyli w
wieczornym pokazie filmów. na dobry początek obejrzeli film przygotowany
przez BBC "A view from the hill". Po krótkiej przerwie i posileniu się
pomarańczami i słodkościami przygotowanymi przez nauczycielki uczniowie
obejrzeli film 127 godzin. Film oparty na prawdziwej historii wzbudził wiele
emocji pośród uczniów. 
Już w lutym zapraszamy Was na kolejne spotkanie " Zakochane Gimnazjum
czyli Wieczór Walentynkowy" 

Słodkości Tea Time

.
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