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„WIOSNA – CIEPLEJSZY WIEJE WIATR…”
W ostatnim czasie została przeprowadzona mała sonda wśród nauczycieli naszej szkoły.
1.Z czym kojarzy się Panu/Pani wiosna?
- Większości pedagogów ta pora roku kojarzy się ze słońcem, radością, ciepłem, zielenią,
nadzieją i tym, że wszytko się wtedy budzi do życia.
2. Co szczególnego wydarzyło się w Pana/Pani życiu wiosną?
-Odpowiedzi bywały różnorodne. Kilku nauczycieli urodziło się wiosną i obchodzi wtedy
urodziny. Inni przebiegli wtedy swój pierwszy maraton, nauczyli się jeździć na rowerze, czy
też wyszli za mąż. Ta pora roku przyniosła szczęście także naszemu księdzu, gdyż
rozpoczął on wtedy swoją posługę kapłańską.

Paulina Bamberska, Daria Pajor 

Konkurs na 100% frekwencję!
        To pomysł (i może lekarstwo) na poprawę frekwencji i zachęcenie uczniów do
systematycznego uczęszczania do szkoły – rozliczamy w skali miesiąca.
23 lutego odbyło się pierwsze losowanie nagród wśród uczniów ze 100% frekwencją.
Przykładni uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej i oczekiwali na wynik losowania. 

SEANSE FILMOWE

   
   Od niedawna w naszej szkole pojawiła się nowa atrakcja –
wieczory filmowe. Na pomysł ten wpadł samorząd
uczniowski i jego opiekunowie. Ku naszej radości,
przedsięwzięcie to spotkało się z duża aprobatą uczniów.
Pierwszy maraton odbył się 12 grudnia ubiegłego roku,
podczas którego wyświetlony został film „Igrzyska Śmierci”.
Następny seans miał miejsce 12 lutego i był to wieczór
walentynkowy połączony z Tłustym Czwartkiem. Uczniowie
mieli do wyboru cztery filmy. Jednogłośnie jednak
zdecydowali się na film o miłości pt.: „Gwiazd naszych
wina”. Samorząd uczniowski już przygotowuje się do
kolejnego seansu, tym razem z okazji Dnia Wiosny. Mamy
nadzieję, że chętnych będzie coraz więcej, a spotkania 
z filmem staną się tradycją w naszej szkole.

 Wiktor  Warych

Nagrody pieniężne trafiły w
ręce: Kamila Mielcarka z IC
– 50 zł oraz Kamila
Janickiego z IB – 50
zł.. Losowano także różne
gadżety, takie jak:
maskotka, piłka, przybory
szkolne itd.
Dzisiaj – 16 lutego, nagrody
pieniężne otrzymali:
Aneta Wojech z IB - 50 zł
oraz Patrycja Muszyńska z
IIB - 50 zł
Nikola Zimnowłocka

K.Janicki "Sala kinowa"K.Mielcarek
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Uczymy kultury i przedsiębiorczości cz.5

      13 marca w piątek zwiedziliśmy firmę  „Profim” w Turku - producenta mebli biurowych,
odznaczających się wysoką jakością, ale również atrakcyjnym wyglądem.
Drugi stały punkt naszych wyjazdów stanowiły wizyty w teatrze. Dotychczas były to teatry w Łodzi i
spektakle dzienne. Tym razem gościliśmy w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
Budynek ładnie odrestaurowany, spektakl „Mayday” (o godz. 19.00) zabawny, w dobrej obsadzie i do
tego ta niepowtarzalna wieczorna atmosfera.
Wróciliśmy bogatsi o kolejne wrażenia, żałując, że to już ostatni z unijnych wyjazdów w ramach
projektu edukacyjnego „Szkoły kluczowych kompetencji”  (przypomnijmy, że wszystkie wycieczki były
dla uczniów bezpłatne).

Agnieszka Kaczmarek

KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA...

     Moja pasja to blogowanie. Mój aktualny blog
prowadzę od niecałych dwóch lat. W tym czasie
udało mi się uzyskać ponad 4 miliony wyświetleń
(średnio 8 tys. dziennie), nawiązać stałą
współpracę z The Walt Disney Company Polska,
Egmontem, Zieloną Sową czy Ameetem, jednak
moim największym osiągnięciem jest wyróżnienie
„Blog Roku 2014”. 
     Piszę o praktycznie wszystkim, co wiąże się z
Disneyem. Na moim blogu znajdziecie: newsy,
recenzje, relacje z tematycznych wyjazdów,
posty modowe oraz wiele więcej. Cechuje go
różnorodność, albowiem pragnę w jednym
miejscu skupić zarówno chłopaków jak i
dziewczyny o całkiem odmiennych
zainteresowaniach oraz pasjach. Dzięki temu
wyróżniam się w blogosferze. Zapraszam – 
violetta-martinastoesselpl.blogspot.com

Dżesika Dominiak

NASI FINALIŚCI
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Wilczyński Wojciech – język niemiecki - gimnazjum
Pawlak Karol – historia- gimnazjum
Oliwia Raźniewska – język polski- szkoła podstawowa
Jakub Stefański – matematyka – szkoła podstawowa
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WYJAZD DO
EKSPERYMENTARIUM

Opinie klas I gim. Opinie klas I gim.

      W poniedziałek 2. lutego 2015r. wzięliśmy udział w zajęciach
organizowanych w Eksperymentarium w Łodzi. Podzielono nas  na dwie
grupy:  klasy I – V szkoły podstawowej oraz kl. VI SP i gimnazjum. W
grupach uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych.
Podczas nich  samodzielnie w kilkuosobowych zespołach wykonywaliśmy
proste doświadczenia fizyczne i chemiczne oraz obserwowaliśmy pokazy
wykonywane przez pracownika Eksperymentarium.
  Najwięcej entuzjazmu wzbudziła produkcja „pasty do zębów dla słonia”,
„chemiczna ciuchcia” i wybuch wulkanu. Inne doświadczenia na pozór
zaskakujące okazały się bardzo proste, na przykład przekłucie balonika tak,
aby nie pękł. Potraficie tak?
  Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam przejście przez kosmiczny
tunel. Czy naprawdę tak jest w kosmosie? Może ktoś z nas kiedyś się o tym
przekona?                                                  

   Ewa Trzmielewska     
Wrażenia uczniów: 

"Byłem w eksperymentarium. Bardzo mi się podobało. Najbardziej podobały
mi się krzywe lustra.” - Arek Jaśkiewicz kl. V SP

„Wycieczka bardzo mi się podobała, a najfajniejszy był kosmiczny tunel.” -
Mateusz Burski kl. V SP

„Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, w eksperymentarium
pokazano nam  i wyjaśniono wiele interesujących zjawisk. Zaliczam ją do
udanych.” - Julia Wolska kl II gimnazjum

„W eksperymentarium w Łodzi bardzo mi się podobało. Było dużo ciekawych
eksperymentów, w których mogliśmy brać udział. Mogliśmy samodzielnie je
wykonywać. To była bardzo interesująca wycieczka.” - Patrycja
Światkowska kl.II gimnazjum

„W trakcie wycieczki do eksperymentarium sporo można było się nauczyć.
Na początku uczestniczyliśmy w „lekcji chemii”. Sprawdzaliśmy ile
styropianu jest w styropianie, wywołaliśmy erupcję wulkanu. Próbowaliśmy
wbić wykałaczkę w nadmuchany balon, tak aby nie pękł, niektórym się to
udało!  Następnie oglądaliśmy doświadczenia fizyczne. Było ich naprawdę
dużo. Chyba najbardziej wszystkim podobał się kosmiczny tunel, wokół
którego krążyła „wielka rura”, co zakłócało pracę błędnika. Ogólnie
wycieczka bardzo mi się podobała.” - Magdalena Kozińska kl. II gimnazjum.  

„Wycieczkę zaliczamy do udanych. Najbardziej podobał nam się
eksperyment z wybuchem wulkanu. Szkoda, że w szkole nie możemy
takiego zrobić. Bardzo chciałybyśmy ją powtórzyć!” – Klaudia Grzelewska i
Kasia Bocian kl. II gimnazjum

Najlepsza lekcja fizyk i chemii

P.Bamberska, D.Pajor P.Bamberska, D.Pajor
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ZE SPORTOWYCH DONIESIEŃ

ZAWODY W UNIHOKEJA

      17. lutego w naszej szkole odbyły się rejonowe zawody w unihokeja w
kategorii chłopców i dziewcząt klas gimnazjalnych. Nasza szkoła była
reprezentowana w obu wyżej wymienionych kategoriach. Żeńska drużyna po
zaciętych meczach zajęła drugie miejsce, ulegając rywalkom tylko gorszym
stosunkiem bramkowym. Męski zespół pokonał wszystkich rywali i koledzy
zostali MISTRZAMI REJONU, co daje im awans do zawodów
wojewódzkich; dodajmy,  że w większości zespół składa  się z graczy z
rocznika 2000 i 2001. Młodsi zawodnicy nabierają doświadczenia i w
przyszłym roku także powinni sięgnąć po mistrzostwo, czego również
życzymy dziewczętom.

Michał Kowalski

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

   27. lutego w Wartkowicach odbył się Powiatowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej dziewcząt.
Uczestniczyła w nim nasza reprezentacja z
roczników 2000 i 2001. Zespoły zostały
podzielone na 3 grupy, w jednej z nich nasze
reprezentantki zajęły pierwsze miejsce i
awansowały do dalszego etapu. Zmierzyły się
tam ze zwyciężczyniami pozostałych grup w
systemie „każdy z każdym”. Ostatecznie zajęły 3.
miejsce po rozegraniu rzutów karnych. 

Michał Kowalski

Zwycięska drużyna

DZIEWCZYNY MISTRZYNIAMI 
POWIATU W SIATKÓWCE!

         Już od dwóch lat mamy możliwość trenowania siatkówki pod okiem
pana Macieja Gajdeckiego. Spotykamy się w poniedziałki i piątki na 1,5-2
godziny, lecz mimo to chciałybyśmy, aby odbywało się to częściej. Sama
gra sprawia nam wiele przyjemności i zabawy, nie wspominając o tym, że
doskonalimy swoje umiejętności, dzięki czemu osiągamy różne sukcesy
sportowe. Staramy się również organizować sparringi z absolwentkami
naszego gimnazjum, które trenowały razem z nami. Możemy wtedy
sprawdzić, ile w minionym czasie nauczyłyśmy się oraz wyeliminować
błędy, które popełniamy. Siatkówka to sport, który uczy nas pracy w
zespole, a także dyscypliny. Kiedy spóźniamy się na trening, musimy robić
„karne zestawy”, które nie zniechęcają nas do dalszej gry.
      15 marca br. odbyły się zawody powiatowe w tej dyscyplinie. Oprócz nas
były również drużyny z: Wartkowic, Pęczniewa, Poddębic i Zygier. Dzięki
zwycięstwom nad Wartkowicami i Zygrami (w obu meczach wygrałyśmy
2:0) przeszłyśmy do finału, w którym zmierzyłyśmy się z Pęczniewem, z
którego również wyszłyśmy zwycięsko (2:0). Mimo to popełniałyśmy błędy,
lecz po nieudanej akcji starałyśmy się zapominać o tym i grać dalej, nie
poddawać się. Zdobyłyśmy tytuł mistrzyń powiatu oraz awansowałyśmy do
mistrzostw rejonowych.

Zuzia Gajdecka

Sz. B.

Siatkarki z trenerem

W przerwie meczu.


