
Mixtura
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Gimnazjum w Spalonej
Legnicka52
59-216, Kunice

Numer 29 09/14

Wymiana ze szkołą 
w Bruhl

Podróż do świata Ani
Wyszkoni

Debata, wybory i nasi
reprezentanci

Kochani Nauczyciele!

  Kontynuując rozpoczętą
dwa lata temu w Gimnazjum
w Spalonej tradycję,
12.09.2014 r. odbyła się
trzecia debata dotycząca
samorządności. Debaty te
mają na celu pokazać
uczniom jak wiele mogą
zdziałać w roku szkolnym,
pokazać im szerokie
spektrum możliwości jakie

niesie ze sobą praca w
Samorządzie Uczniowskim.
Taka forma prezentacji
cieszy się dużym
zainteresowaniem,
ponieważ istnieje wtedy
możliwość zabrania głosu,
poznania  propozycji
kolegów i koleżanek a nie
tylko biernego wysłuchania
wykładu.c.d. str.3

Wspólna zabawa

Dziękujemy za zapał i
cierpliwość, które

towarzyszą Wam w pracy.
Niech na Waszej twarzy

zawsze gości uśmiech i nie
opuszcza pogoda ducha,

nawet wtedy, gdy nie
zawsze okazujemy się

„aniołkami”.
Kochani uczniowie

Pewnie wszyscy znają Anię
Wyszkoni i jej piosenki, a
nawet jeśli nie znacie utworu
Pan i Pani to macie okazję
poznać tę wokalistkę w
,,Dancig with the Stars
Taniec z Gwiazdami’’. W
sobotę 4 października
uczestniczyliśmy w
koncercie Ani Wyszkoni,
c.d.str.4

  28.09-03.10 był to całkiem
inny tydzień niż zwykle,
gdyż pod opieką naszych
nauczycieli pani Anny
Dolewicz i pani Agnieszki
Pankiewicz grupa polskich
uczniów wyjechała na
wymianę uczniowską do
młodzieży niemieckiej w
Bruhl. 

  Po przybyciu do szkoły
niemieckiej zjedliśmy obiad
w szkolnej stołówce i
wszyscy razem
powędrowaliśmy zwiedzać
miasto. Po tej
wyczerpującej wędrówce
zostaliśmy przypisani

do rodzin niemieckich i
razem z nimi udaliśmy się
do domów. Był to czas na
zawarcie nowych
znajomości oraz
szlifowanie języka.

Następnego dnia
odwiedziliśmy
Phantasialand, było to
niezapomniane przeżycie.
Wiele niezwykłych atrakcji,
z których korzystaliśmy
spowodowało, że z trudem
opuściliśmy to miasteczko. 

W środę udaliśmy się do
„Cultra”(domu kultury).
Zostaliśmy przydzieleni

do grup: tanecznej ,
filmowej i plastycznej.
Każda grupa miała zadanie.
Efektem naszej pracy był:
film, układ taneczny oraz
plakat namalowany
rękoma. Wiele się
nauczyliśmy a
jednocześnie było to fajna
zabawa. Będąc w Bruhl
zwiedzaliśmy ZOO i
robiliśmy zakupy,
przygotowując się do
wyjazdu. W piątek
mogliśmy poszaleć na
ścianie wspinaczkowej,
było to bardzo fajne i
ekscytujące
wrażenie.c.d.str.3

A.P.
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Razem z Fundacją PZU poznajemy kulturę naszego kraju

ŚLADAMI NASZEGO SPONSORA Poranek pod ziemią

MIMO DESZCZU RUSZAMY NA KRAKOWSKĄ
STARÓWKĘ

ILUZJA NA RYNKU W WIELICZCE

MUZEUM SUKIENNICE I SZALONY
PRZEWODNIK

  W dniach 22-24 września 2014 roku 
uczestniczyliśmy w wycieczce do Krakowa 
i Wieliczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Gimnazjum w Spalonej „Gimspalona” w
ramach programu współfinansowanego przez
Fundację PZU. Tytuł projektu to „Teatr nie gryzie,
muzeum nie boli – aktywnie uczestniczymy 
w kulturze”. Dzięki temu programowi mogliśmy
zwiedzić dwa wspaniałe polskie miasta pełne
wyjątkowych atrakcji kulturalnych. Nasz program
był wyjątkowo bogaty.
  Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania
Wieliczki. Tu zobaczyliśmy zespół zamkowy
wraz z murami obronnymi z XIII wieku, kościół
św. Klemensa, Kopalnię Soli , w której
podziemiach nocowaliśmy(to mocny punkt naszej
wyprawy).
  Drugi dzień wycieczki poświęciliśmy na
zwiedzanie dawnej stolicy Polski. Zobaczyliśmy
Krakowską Starówkę, Kościół Mariacki, Dom
Jana Matejki, Muzeum Sukiennice, Wawel,
Uniwersytet Jagielloński. Wieczór zakończyliśmy
wizytą w Teatrze Bagatela.
 

  Kolejny dzień naszej wędrówki to nauka przez
zabawę w „Ogrodzie doświadczeń”, zwiedzanie
Muzeum Podziemia Rynku, wizyta w Pijalni
Czekolady „Wedla”, gdzie skonsumowaliśmy
pyszny czekoladowy deser.
  Wieczorem trzeba było niestety wracać do
domu. Zmęczeni, ale naładowani nową wiedzą,
nowymi doświadczeniami i wrażeniami z
niecierpliwością czekamy na następną
wycieczkę. Może do Trójmiasta?

J.U. J.U.

J.U.

J.U.

J.U.
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Film wart obejrzenia

c.d. Debata, wybory ...

Przyjęci w poczet braci uczniowskiej
Gimnazjum w Spalonej

Nasza trzecia już debata rozpoczęła się od
przypomnienia podstawowych pojęć takich jak
demokracja, samorządność. Następnie podczas
projekcji krótkiego filmu zaprezentowano sylwetkę
i dokonania Janusza Korczaka, naszego
wielkiego rodaka, który był teoretykiem jak i
praktykiem wychowania, twórcą  oryginalnego
systemu pracy z dziećmi, opartego na
partnerstwie, samorządnych procedurach i
instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania.
Znany był jako badacz świata dzieci. Był
pionierem działań w dziedzinie diagnozowania
wychowawczego oraz prekursorem działań na
rzecz praw dziecka-człowieka.
  Po projekcji filmu rozpoczęła się główna część
debaty, w trakcie której dyskutowano na takie
tematy: czym się zajmuje Samorząd Uczniowski,
na co ma wpływ, cechy dobrego
przewodniczącego.  Głównym punktem programu
były propozycje kandydatur do Prezydium
Samorządu Uczniowskiego, zgłoszono 9 osób,
które przedstawiły się.
  Termin wyborów 26 września.

Właśnie tego dnia dowiedzieliśmy się kto będzie
nas reprezentował w szkole. Przewodniczącą
Samorządu Szkolnego została  PAULINA PIĘTA,
zastępcą  MONIKA RUSAK,  sekretarzem
NATALIA MICHAŁOWSKA. W trakcie głosowania
wybrano również opiekuna SU została nim pani
Anna Dolewicz, oraz Rzecznika Praw Ucznia-
pan Maciej Dorożko.

Komisja wyborcza

Nasze głosy

Prezentacja kandydatów

Nie wiesz co robić w
weekend? Wybierz się
do kina. Większość
uczniów naszego
gimnazjum tak właśnie
zrobiła i zapoznała się
z filmem Jana Komasy
Miasto 44. Jak sam
reżyser mówi: „film ten
nie jest zwykłą
produkcją, ale hołdem
dla bohaterów
Powstania”  . To
właśnie oni są
bohaterami tej
produkcji.  Film
opowiada o młodych
Polakach w czasie
Powstania
Warszawskiego,
którzy mimo ciężkiej
sytuacji  nie poddają
się i walczą o swój
kraj  nawet za

cenę życia. Żyją tak,
jakby każdy dzień miał
być ich ostatnim - nie
chodzi tu o młody
wiek, lekkomyślność.
Zmusza ich do tego
sytuacja, w jakiej są
postawieni - wojna,
gdzie ludzie umierają
na każdym kroku.
Film jest bardzo
smutny i poruszający.
Daje wiele do myślenia.
Bohaterowie pokazali
jak ważna jest dla nich
ojczyzna, zwyciężyła
miłość nad
nienawiścią. Dlatego
uważam, że
powinniśmy brać z
nich przykład.

Kard z filmu

Praca przy produkcji filmowej

c.d. ze str.1
Szkoda tylko, że czas
tak szybko mijał i
musieliśmy wrócić do
domów. Żal było
rozstawać się z
nowymi kolegami i
koleżankami, ale teraz
z niecierpliwością
czekamy na rewizytę
w naszych domach. 

OTRZĘSINY KLAS
PIERWSZYCH
18 września uczniowie
klas pierwszych zostali
uroczyście przyjęci w
poczet braci
uczniowskiej
Gimnazjum w
Spalonej. W tym dniu
każda z klas
pierwszych
zaprezentowała się
przed uczniami. 

Pierwszoklasiści
wykazali się wiedzą na
temat historii naszej
szkoły, znajomością
zasad obowiązujących
w szkole oraz 
sprawnością fizyczną.
Po złożeniu obietnic
dbania o dobry klimat
szkoły, aktywnego
uczestnictwa w
akcjach Samorządu
Szkolnego uczniowie
klas pierwszych
uczestniczyli w
przygotowanym przez
Radę Rodziców
poczęstunku.

arch.szkol.

arch.szkol.

arch.szkol.

***

arch.szkol.
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który był poprzedzony Edukacją w zakresie Ochrony Środowiska z cyklu
,,Zielono mi’’. Bilety mieliśmy ufundowane przez Wójta Gminy Kunice
Zdzisława Tersę.Byliśmy na widowni jako pierwsi, więc zajęliśmy najlepsze
miejsca przed samą sceną. Z niecierpliwością czekaliśmy na występ Ani.
Gdy wyszła na scenę byliśmy zachwyceni, nie każdy mógł znajdować się
tak blisko gwiazdy. Zaśpiewała nam wiele piosenek m.in. Na cześć wariata,
Graj chłopaku graj, Z ciszą pośród czterech ścian, W całość ułożysz mnie.
Gdy śpiewała piosenkę Biegnij przed siebie dedykowała ją swoim dzieciom i
na scenę weszła jej córeczka. Na koniec wszyscy razem zaśpiewaliśmy
piosenkę Czy ten Pan i Pani. Ania oprócz śpiewania również kamerowała
wszystko wokół, dzięki temu widzieliśmy wszystko na telebimie.Po
koncercie wokalistka rozdawała autografy. Okazała się bardzo 
sympatyczną osobą, przekonaliśmy się o tym, kiedy przyszła do zdjęcia z
nami. 
     Wspólne śpiewanie, wspaniałe efekty, niesamowite wrażenia zostaną w
naszej pamięci na długo.

  Ania Dyczko kl. 2b

Wspaniała zabawaPłyta z autografem Zespół Ani Wyszkoni

Efekty specjalne

Z Anią Wyszkoni

STOPKA
REDAKCYJNA:

Karolina Marut
Anna Dyczko
Ola Szwabowicz
Paulina Pięta
Opiekun grupy: Sylwia
Majchrzak-Sularz

Masz lekkie pióro,
jesteś ciekawy świata,
chcesz podzielić się
swoimi
zainteresowaniami? 
A może lubisz
fotografować?
Wszystkich, którzy
chociaż na jedno z tych
pytań odpowiedzą tak,
zapraszamy w środy
na 7 godz. lekcyjnej na
zajęcia koła
dziennikarskiego.

A.Ch.

A.Ch.A.Ch. A.Ch.

A.Ch.

A.Ch.


