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Babcia i dziadek to zdecydowanie osoby wyjątkowe. Opiekują się nami, doradzają,
pomagają poznawać świat. Uczą rozpoznawać prawdę i fałsz. Zawsze kierują się naszym
dobrem, choć czasami tego nie zauważamy i wydaje nam się, że wiemy lepiej. Dziadkowie
to niekończąca się księga opowieści o "tamtych czasach", źródło różnych legend. 
i anegdot. Opowiadają o dzieciństwie naszych rodziców, ukazując, jak bardzo jesteśmy do
nich podobni.
Babcia to wytrawna kucharka, która niczym Ewa Wachowicz odkrywa przede mną różne
tajemnice kuchni. Uważam, że jej domowe obiady i pyszne ciasta zasługują na trzy
gwiazdki Michelin. Kiedyś zastanawiałam się, dlaczego są tak wyśmienite. Teraz to wiem.
Moja babcia używa w kuchni specjalnej przyprawy, którą posiada każdy - miłości.
Przyrządza te wszystkie dania wkładając w nie całe serce.
Dziadek to degustator, choć trudno sprawić, by jego kubki smakowe były naprawdę
zadowolone. Woli naprawiać i tworzyć różne przedmioty. W naszym domu jest Bob'em
Budowniczym! To on nauczył mnie rozróżniać grzyby podczas naszych wypraw do lasu.
Dzięki niemu nauczyłam się jeździć na rowerze. Przyklejał mi plastry na zranione kolana,
mówiąc „do wesela się zagoi!"
Dziadkowie to nie tylko cudowne dzieciństwo i wspaniałe przygody, ale  przede wszystkim
miłość i troska. Rozmowy o ważnych problemach i o tych błahych sprawach. Ramiona, do
których można się przytulić po kłótni z rodzicami. To ludzie, do których mam zaufanie i
wiem, że nigdy mnie nie skrzywdzą.

(O.D.)

Bardzo często zastanawiam się, jaką rolę w moim życiu
odgrywają dziadkowie. Co byłoby, gdyby nagle ich
zabrakło? Ogromna pustka, której nie da się niczym
wypełnić.
Gdy jesteśmy dziećmi-to oni nas rozpieszczają, a gdy
dorastamy, traktują poważnie i wprowadzają w dorosłość.
Natomiast naszych rodziców wspierają i powtarzają: "po
każdej burzy zawsze wychodzi słońce". 
      Dziadek w każdej sytuacji stoi za mną murem.
Nieważne co się dzieje-nie pozwoli skrzywdzić wnuczki.
Nawet jeśli to ja zawiniłam, nigdy nie podnosi głosu, nie
denerwuje się. Siada obok mnie i stara się wytłumaczyć,
jakie zachowanie jest właściwe, a jakie złe. Uwielbiam go
słuchać, ponieważ to bardzo mądry człowiek. Zna życie
i wie, czego można się po nim spodziewać. Kiedy dziadek
opowiada mi różne historie z lat szkolnych i razem się
śmiejemy, chciałabym zatrzymać czas. Obydwoje
„kolekcjonujemy” wspomnienia, odnajdujemy wspólne pasje,
dzielimy się swoimi spostrzeżeniami. 
      Babcia to doskonała kucharka. Jest kobietą, która
poradziłaby sobie we wszystkich warunkach. Swoim
pozytywnym nastrojem sprawia, że dzień natychmiast staje
się lepszy. Jeżeli mam jakiś problem, udaję się do niej, bo
tylko ona potrafi mnie pocieszyć. Lubię przesiadywać w jej
pokoju, ponieważ zawsze pokazuje mi nowe przepisy
i razem tworzymy niezwykłe rzeczy. Prawie wcale się nie
kłócimy, a jeśli już, to o błahostki. Do pewnego czasu
złościłam się, gdy mówiła -"załóż tę czapkę, bo się
przeziębisz!", "zjedz więcej, bo doprowadzisz się do jakiejś
choroby!" itd. . Jednak dotarło do mnie, że babcia po prostu
się troszczy. 
      Każdy dziadek jest inny, każda babcia jest inna.
Ale istnieje coś, co wszyscy dziadkowie mają ze sobą
wspólnego- bezgraniczna miłość do wnuków. Codziennie
dziękuję Bogu, że są przy mnie. Cieszę się wspólnymi
chwilami, między innymi poranną herbatą wypitą 
w towarzystwie babci, oglądaniem skoków narciarskich 
z dziadkiem, wspólnym obiadem. Nie martwię się, co będzie
potem. Najważniejsze jest tu i teraz. Śmiało mogę
powiedzieć, że oni odgrywają kluczową rolę
w moim życiu i są najlepszymi osobami, na które
kiedykolwiek mogłam trafić. 

(P.S.)

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKAROLA BABCI I DZIADKA W MOIM ŻYCIU
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Wizyta w Domu Małego
Dziecka

21 stycznia 2015 roku grupka naszych
koleżanek wraz z opiekunkami:
p. I. Tokarską, p. H. Holewą i p. E. Dębską
odwiedziły Dom Dziecka w Łodzi. Przekazały
na ręce dzieci podarunki w postaci środków
higienicznych oraz słodyczy. Wizyta wywarła
na wszystkich duże wrażenie i wyzwoliła
potrzebę pomagania. Czas przewidziany na
odwiedziny szybko upłynął na zabawie z
dziećmi. Nasze koleżanki razem z nimi
rysowały, układały puzzle oraz bawiły się
zabawkami. Było to przeżycie, które na długo
zostanie w pamięci. Oby więcej szkół i
organizacji odwiedzało takie miejsca i niosło
radość dzieciom.

(K.W.)

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia już za nami. Związany jest z nimi ludowy obrzęd
kolędowania.Dawniej był on praktykowany w kulturach rolniczych i pasterskich przez Słowian i
Rumunów, podczas  którego  grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z
życzeniami pomyślności w Nowym Roku. Popularną formą było kolędowanie z maszkarami
zwierzęcymi, któremu towarzyszyło często odgrywanie komicznych scenek oraz straszenie
widzów i wyprawianie różnego rodzaju figli. Obchód kolędniczy był wyczekiwanym wydarzeniem, a
pominięcie domu uważane za zły znak.
W żywej tradycji do dziś kolędowanie jest jeszcze spotykane w niektórych miejscach  w Polsce,
na Słowacji, w Czechach, Białorusi, Rosji, Ukrainie i Serbii.
Obecnie tradycja ta jest często podtrzymywana przez szkoły, domy kultury i zespoły regionalne.
Nasze gimnazjum również o niej pamiętało.
Późnym popołudniem 15 stycznia  2015r. w szkole odbyło się niecodzienne spotkanie.
Na wspólne kolędowanie przyszli uczniowie, rodzice, nauczyciele, władze gminy, przedstawiciel
ZNP i GZEAS oraz dyrektorzy szkoły podstawowej i przedszkola w Bielawach.
Uczniowie z koła teatralnego zaprezentowali zgromadzonym inscenizację bożonarodzeniową
pt.:. „Zabierzmy ludziom ich czas”.
Poszczególne sceny występu przeplatane były wspólnym wykonaniem kolęd. Śpiew ułatwiało
wyświetlanie słów utworów  na slajdach. Koleżanki ze szkolnego chóru wprowadzały nas w nastrój
każdej kolędy , przedstawiając jej krótką historię powstania.
Na zakończenie  pan dyrektor Wojciech Baleja ( inicjator tego spotkania) podziękował wszystkim
za przybycie i znalezienie czasu na wspólny wieczór.  Spotkanie upłynęło w bardzo ciepłej i
świątecznej atmosferze. Było pięknie i nastrojowo.
Podczas tego spotkania mogliśmy przypomnieć sobie, co  w okresie świąt jest najważniejsze-
kontakt z bliskimi, rozmowa, znalezienie czasu dla rodziny i przyjaciół .
Miejmy nadzieję, że wspólne kolędowanie stanie się  tradycją naszej szkoły.

(O.D.)

Wspólne zabawy z dziećmi

Nasi aktorzy.

-

-
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PROFILAKTYKA ZIMĄ

W naszej szkole odbyła się akcja
PROFILAKTYKA ZIMĄ .

Przebiegała ona w kilku etapach.

 1. Spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej
Policji.
Odbyło się ono 20.01.2015r. Policjanci opowiadali nam o różnych
czynach młodych ludzi, które doprowadzają ich do konfliktu z
prawem. Zrozumieliśmy, że łamanie prawa może źle wpłynąć na
naszą przyszłość. Spotkanie wszystkim uczniom bardzo się
podobało. 
2. Bezpieczne ferie – na holu szkoły umieszczono informacje na
temat zajęć i wyjazdów organizowanych dla uczniów przez naszą
szkołę . Oferta była bardzo bogata:
 ·  wyjazd do kina Cinema w Łodzi
 ·  zajęcia sportowe
 ·  wyjazd do teatru
 ·  profilaktyczne jedzonko
 ·  wyjazd na lodowisko
  - zajęcia edukacyjne "Bezpieczny Internet".
 3. Lekcje przestrogi na zajęciach świetlicowych.
W ramach akcji pani pedagog ogłosiła także kilka konkursów:
 ·  Konkurs na plakat promujący szkołę.
 ·  Konkurs na opracowanie krzyżówki z profilaktycznym z hasłem  i
ulotki profilaktycznej dla chętnych uczniów klas II i III.
 ·  Konkurs na wiersz o tematyce profilaktycznej dla chętnych
uczniów.
 ·  Profilaktyka dopalaczy – ulotki tematyczne.
Rozstrzygnięcie konkursów już po feriach.

Spotkanie z przedstawicielami policji

                 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2015

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodzić
będziemy 10 lutego pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.
Nasza szkoła również zgłosiła swój udział w tej kampanii. Podczas
tegorocznych obchodów będziemy przypominać, że to my sami mamy
duży wpływ na wygląd sieci i sposoby jej wykorzystywania. Każdy
z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Przede
wszystkim powinniśmy pamiętać o szanowaniu innych użytkowników i
respektowaniu ich praw. W ramach akcji w szkole planujemy między
innymi zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci, wykonanie
gazetki promującej DBI, udział uczniów w tematycznych kursach e-
learningowych oraz przygotowanie i rozdanie rodzicom ulotek
o cyberprzemocy. Mamy nadzieję, że ten sposób choć trochę 
przyczynimy się do tworzenia lepszego Internetu.

-

-

-
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  GEOGRAFIA INACZEJ
Czasem lekcje wyglądają inaczej niż zwykle.
Lubimy takie zajęcia, gdy nie trzeba siedzieć w
ławkach, możemy coś dotknąć czy obejrzeć. 10
grudnia 2014 r. klasy IIa oraz II b wzięły udział w
nietypowej lekcji geografii. Uczniowie pojechali do
Muzeum Geologicznego w Łodzi na lekcję, której
celem było przybliżenie gimnazjalistom zagadnień
związanych z geologią. Uczniów oraz opiekunów
 (p. Wiesławę Kalugę i p. Urszulę Szczygielską)
przywitał miło pan Marcin Krystek. Wszyscy mieli
okazję z bliska zobaczyć przeróżne skały, które
znajdują się w archiwum Uniwersytetu
Geologicznego w Łodzi. Pan przewodnik ciekawie
opowiadał o minerałach, które można spotkać w
Polsce. Całość lekcji urozmaiciła prezentacja
multimedialna. Na zakończenie uczniom
zadawano pytania, na które odpowiedzi musieli
szukać wśród eksponatów muzeum. Zdobyliśmy
wiele cennych informacji, które na pewno nie raz
będą przydatne na lekcji geografii czy biologii.

                                                         (P.C.)

11.12.2014r. uczniowie klas drugich wraz z
opiekunami- p. E. Golis i p. W. Kalug ą wybrali się
na wycieczkę do Muzeum w Nieborowie. Celem
wyjazdu był udział w lekcji muzealnej na temat-
Jak nasze babcie dbały o swoją urodę?
Zagadnienie to jest związane z tematyką projektu
edukacyjnego realizowanego w tym roku
szkolnym przez uczniów klasy II b. Pani
przewodnik przekazała wiele ciekawych
informacji, m. in. o tym, jakimi ziołami kobiety
dawniej mogły poprawić swoją urodę oraz które z
tych ziół stosuje się do naszych czasów. Ku
zdziwieniu uczniów okazało się, że z wielu
dawnych sposobów korzystamy do dziś. W
czasie spotkania mieliśmy okazję zobaczyć zioła,
które były dawniej podstawą kosmetologii i
lecznictwa. Pani przewodnik opowiadała również
o fryzurach kobiet, które były kiedyś modne.
Każdy mógł obejrzeć zdjęcia, przedstawiające
kobiety uczesane zgodnie z obowiązującą modą i
powąchać różne zioła. Spotkanie miało też na
celu przybliżenie nam historii Nieborowa. W
czasie powrotu odwiedziliśmy również Kolegiatę
w Łowiczu. Każdy mógł w spokoju pomodlić się
oraz podziwiać piękne wnętrze świątyni. Bardzo
podobają nam się takie lekcje i mamy nadzieję, że
będzie ich więcej.

(D.F.)

      Wizyta w bibliotece i w sądzie
Z kolei 16 grudnia uczniowie klas trzecich wzięli udział w wycieczce, podczas której odwiedzili w
Łowiczu Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną , Publiczną Bibliotekę Powiatową oraz Sąd Rejonowy. W
czasie pobytu w bibliotekach gimnazjaliści mogli dowiedzieć się m. in. jak katalogowane są książki w
systemie kartkowym oraz elektronicznym. Nasi uczniowie mogli również w sposób elektroniczny
wyszukać poszczególne książki oraz sprawdzić ich dostępność w bibliotece. Następnie grupa przeszła
do budynku Sądu Rejonowego, gdzie w wydziale karnym uczniowie czekali na rozprawy, w których
mieli uczestniczyć jako publiczność. Na wniosek uczestników dwie pierwsze sprawy przebiegały przy
wyłączeniu jawności, tym samym uczniowie nie mogli zobaczyć ich przebiegu .Trzecia rozprawa
dotyczyła przymusowego skierowania na leczenie odwykowe. W jej przebiegu uczniowie mogli wziąć
udział. Wszyscy byli pod wrażeniem i w skupieniu przysłuchiwali się przebiegowi rozprawy. Po jej
zakończeniu pani sędzia odpowiadała na nasze pytania , opowiadała o charakterze swojej pracy,
dlaczego została sędzią i jak długo trzeba się uczyć, by zdobyć taki zawód.

(O.D.)

Podczas prezentacji

Pobyt w bibliotece

Przed Sądem Rejonowym

Lubimy takie lekcje!

-
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