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        Moje wspomnienia z trzech lat nauki w gimnazjum

   
   Przeprowadziliśmy anonimową
sondę wśród trzecioklasistów na
temat "Moje wspomnienie z
trzech lat nauki 
w gimnazjum". Jej wyniki nas
zaskoczyły, ale
i rozśmieszyły. Oto niektóre
wypowiedzi: 

Przyniesienie maski gazowej
Zbicie szyby w świetlicy
Wciąganie włosów przez
panele na korytarzu

Przewrót przy oponach
Dobre obiady szkolne
Przesunięcie głazu od
studzienki przy tartanie

Afera z rozwaloną ścianą 
Rysunki Baracka Obamy na
gazetkach szkolnych 
Inscenizacja na dzień wiosny,
która była kompletnie bez
sensu. Nikt nie wiedział, o co  
  w niej chodzi.

:)

Otrzymanie lodów od
wychowawczyni na dzień
dziecka
Otrzęsiny
Kiedy źle się czułam
otrzymałam "smaczną"
herbatę z liśćmi. 

W II klasie zostałam wysłana
żeby zmoczyć gąbki i wytrzeć
tablicę.  W drodze powrotnej
pomyliłam klasę                     i
zaczęłam ścierać tablicę na
nie mojej lekcji! :o

Na początku III klasy pani
Podsiadlik upiekła nam tort    i
przyniosła na matematykę O.o

Wspaniali nauczyciele

:)

Najbardziej w pamięci utkwiła
mi wigilia szkolna na korytarzu 
Zgrana klasa, mili nauczyciele,
rodzinna atmosfera w klasie,
udane wycieczki

Przyjemnie spędzony czas na
przerwach.
Najlepsza klasa, miłe
spędzanie czasu, wspólne
rozmowy, lekcje matematyki.
ciekawe zajęcia, imprezy
szkolne  

Najlepszym wspomnieniem    
 z gimnazjum były przepyszne
obiady. :)
Zawody piłki nożnej

Dobrze zorganizowane
wycieczki szkolne m.in do
teatru, na lodowisko, basen.
Fajnie prowadzony wf, zajęcia
artystyczne i godzina
wychowawcza.  :D

Gimnazjum kojarzy mi się z
nowymi znajomościami.
Poznałam tu wiele
interesujących osób. ^^
Fikołek na lekcji wf-u             w
sukience nagrodzony piątką.

Iza

Iza
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Moje wspomnienia z trzech lat nauki w gimnazjum  
                           - fotoreportaż

III klasa Wigilia 2013 r.

Dnień Edukacji Narodowej Wigilia Klasa III

Choinka
Wigilia 2009 r.

Klasa III

Monika Ania

Ania Ania Ania
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      Lekcja wolności 1989 - 2014
        Uzgodnione przy Okrągłym Stole                      i
wyznaczone na czerwiec 1989 r. wybory były tylko
częściowo wolne, ale i tak fakt ten był sukcesem.
Władza zgodziła się na oddanie 35 procent miejsc
w sejmie, 65 rezerwując dla siebie. Jedynie wybory
do senatu były wolne. Wybory zakończyły się
zdecydowanym zwycięstwem Solidarności. W
kręgu zapanowała euforia- komunizm zachwiał się
w posadach.
       Przemiany w Polsce wyzwoliły ruchy
wolnościowe w danych państwach bloku
komunistycznego. Czechy, Węgry, Rumunia
zaczęły odzyskiwać niezawisłość. W 1989 r. runął
mur berliński, a rok później doszło do zjednoczenia
Niemiec. Chwilę potem rozpadł się ZSRR, a
wszystko zaczęło się w Polsce.

Lekcja wolności

  Wnioski i spostrzeżenia uczniów
naszego         gimnazjum na temat
współczesnego                                
 patriotyzmu
 Patriotyzm - miłość do ojczyzny.
       Zadaliśmy grupie wybranych uczniów pytanie: Co,
według Ciebie, oznacza być patriotą? Respondenci
udzielili następujących odpowiedzi:Być patriotą
oznacza, że człowiek walczy o swój kraj, nie opuszcza
go na zawsze.

Patriota stanie w obronie swojego umiłowanego
kraju. Będzie go godnie reprezentował. 
Patriotyzm jest miłością do swojej ojczyzny,
pamięci o niej, a także dumnym reprezentowaniu
swojego kraju poza jego granicami. Oznaką
patriotyzmu jest walka oraz wsparcie kraju, kiedy
jest to potrzebne
Być patriotą oznacza to, że ludzie powinni
świętować np. Święto Konstytucji 3 maja poprzez
wywieszanie flag. Prawdziwy patriota zna również
hymn narodowy i historię swej ojczyzny.

W razie wojny jest gotów stanąć w obronie kraju.
Patriota aktywnie uczestniczy w wyborach, płaci
podatki, świętuje święta narodowe, czci bohaterów
narodowych, godnie reprezentuje swój kraj za
granicą.
Patriota nie wstydzi się swojego kraju. 
 Dojrzały patriota, „niewymuszony” przez
konstytucje to człowiek interesujący się
przeszłością kraju, jego dorobkiem kulturalnym     i
gospodarczym, tradycją  i wartościami.         W
możliwie najszerszy sposób poznaje życiorysy
wielkich rodaków, ważne daty wydarzeń
historycznych, respektuje święta narodowe.
Patriotyzm to także szacunek i cześć składana
symbolom naszej ojczyzny – godłu, fladze         i
hymnowi narodowemu. Przejawiają się one     w
bardzo prostych gestach, takich jak stanie na
baczność i śpiewanie hymnu podczas apelów
szkolnych, zachowanie powagi obchodów rocznic
świąt narodowych, wywieszenie flagi biało-
czerwonej w czasie tychże świąt.

Jak wynika z wypowiedzi naszych kolegów,
współczesny patriotyzm ma różne oblicza.

Solidarność
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Wigilia 2013 r.

                              

  Moje wspomnienia z trzech lat nauki gimnazjum    
                          - fotoreportaż c.d

Dzień Dziecka
Klasa III Klasa II

Ubieranie Choinki Klasa II

Klasa II
Wycieczka do Centrum Nauki
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Rok 2014 należy do czytelników!

W związku z uczczeniem 650 lat od wprowadzenie
zawodu stacjonariusza, czyli pierwowzoru
dzisiejszego wydawcy, bibliotekarza i księgarza w
jednej osobie, ogłoszono, że rok 2014 jest Rokiem
Czytelnika. Ideą obchodów, jest promocja książki i
zawodów z nią związanych – bibliotekarzy,
księgarzy, wydawców, drukarzy,     a także
powstrzymanie spadku poziomu czytelnictwa. Z
badań Biblioteki Narodowej wynika, bowiem, że
odsetek nieczytających naszym kraju przekroczył
już 60 procent.
Z okazji Roku Czytelnika Biblioteka Gimnazjum   w
Gąsocinie we współpracy z polonistami ogłosiła
kilka konkursów.
Nieustający Konkurs Czytelniczy” zorganizowany
przez nauczycieli biblioteki szkolnej i polonistów  z
Gimnazjum w Gąsocinie trwał od stycznia do
czerwca roku szkolnego  2013/2014. Był
adresowany  do wszystkich uczniów naszego
gimnazjum. Celem konkursu było rozbudzenie
zainteresowań czytelniczych, utrwalanie nawyku
obcowania z książką, dostarczenie radosnych
przeżyć i zadowolenie z osiągnięcia sukcesu,
 podnoszenie kultury czytelniczej uczniów oraz
promocja czytelnictwa i Roku Czytelnika.
Do konkursu przystąpiło 25 ( 30 %) uczniów naszej
szkoły. W każdym miesiącu uczestnicy konkursu
otrzymywali nowe zadania do wykonania
sprawdzające wiadomości z zakresu: biblioteki,
literatury, zasobów słownictwa, stylistyki i
ortografii języka polskiego.
Uczniowie sprostali wszystkim zadaniom
konkursu, wykonali je terminowo, rzeczowo
odpowiadali   na pytania i z zaangażowaniem
rozwiązywali poruszane problemy, na temat
Przeczytaj dowolną baśń i wyjaśnij, jak rozumiesz
jej morał. pisali : Morał baśni Dwie Dorotki jest taki
,że właściwe postępowanie w życiu : pracowitość,
uczynność, dobroć, posłuszeństwo względem
rodziców, prędzej , czy później zostaną
nagrodzone.

 Nagrodą może by wyczekiwany prezent, wyjazd
niespodzianka z rodzicami, dobra wiadomość,
życzliwość, innych lub przyjaciele na których
można liczyć. Złe postępowanie  opryskliwość,
egoizm, i nieposłuszeństwo zostaną ukarane. Karą
może być: smutek i niezadowolenie rodziców brak
niespodzianek, zakaz wychodzenia z domu, oraz
korzystania z telewizji komputera, ale również
podobny stosunek innych do nas, np.: odwrócenie
się kolegów od osoby źle postępującej, samotność
brak przyjaciół               i nieżyczliwość innych.
Dzięki baśni pt ,,Kopciuszek" mamy szansę
dowiedzieć się, co sie liczy w życiu, co przynosi
szczęście. Długotrwałego zadowolenia, radości 
nie  zapewnią błyskotki, bogactwo, pieniądze, lecz
dobroć serca i uczynność, empatia do kolegów,
koleżanek,  właściwe i kulturalne zachowanie     w
domu, szkole, społeczeństwie. Sumienna,
systematyczna praca  niewątpliwie wcześniej,  czy
później przyniesie zasłużoną nagrodę –
Kopciuszkowi i nam  bo jak mówi odwieczne
przysłowie Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie
Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpiło
podczas imprezy związanej z obchodami Święta
Sportu i Dnia Dziecka w naszej szkole                  w
obecności społeczności uczniowskiej ,grona
pedagogicznego przedstawicieli Rady Rodziców    i
 dyrektora szkoły.

Ostatecznie zwyciężyli :
I miejsce Mikołaj Ciecierski z kl. Ia i Kinga
Kuśmierkiewicz z kl. IIIa  -51 pkt
II miejsce Karolina Zielińska- 48 pkt
III miejsce Paulina Krakowska kl Ia i Anna
Matuszewska  kl. IIIa-29 pkt.
Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, i drobnymi
upominkami ufundowanymi
przez Radę Rodziców.

"Nieustający konkurs czytelniczy"
. Kącik czytelniczy
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       W konkursie ,,Czytać każdy może” polegającym na sfotografowaniu osób czytających książki  oraz
podaniu tytułu i autora czytanego dzieła,  powstało wiele cennych fotografii zamieszczonych na gazetce 
w holu  i  stronie internetowej szkoły . Zwycięzcami  tego konkursu zostały:  Monika Rusin i Estera
Jagielska
Oto galeria ich fotografii:

Monika Rusin                                                                                                Estera Jagielska

"Piękne Istoty"

Zmierzch

„Piękna i bestia”

....

....

...

STEPHENIE MEYER

...

...

....
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Redakcja: Monika Rusin, Ania Matuszewska, Iza
Ujazdowska, Ania Pawlak, Agnieszka Adamiak,
Weronika Podstawka

Opiekunowie: pani Grażyna Podlasińska, pani
Katarzyna Korzeniewska, pani Bogusława Majewska

Spotyka Jasio starą nauczycielkę z liceum po latach 
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? 
- A wie Pani, chemie wykładam. 
- Niemożliwe, a gdzie Jasiu? 
- W "Biedronce". 

- Ile będę zarabiał? - pyta młody człowiek podejmujący
pierwszą w życiu pracę. 
- Na początek dostanie pan sześćset złotych, ale
później będzie pan mógł zarobić dużo więcej. 
- Doskonale - ucieszył się młodzieniec - to ja przyjdę
później. 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie
chętnie wracają do szkoły po wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

Mama pyta sie swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują,
 a ja o niczym nie wiem.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

Tato pyta Jasia:
- Jak ci idzie w szkole?
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości!
- Czego Zazdrości?
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział:
"Gdybym ja był twoim ojcem.....".

ŻARTOWNIŚ ;)
.

.

.
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