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WITAJCIE W KOLEJNYM NUMERZE NASZEJ SZKOLNEJ GAZETKI ! :)

Ten numer redagowały Magda Hipnarowicz, Zuzanna Głąb, Wiktoria Malik.

NA SPORTOWO:
                       
ZAWODY

9.11.2016r. uczennice naszego
gimnazjum reprezentowały nas
w Mistrzostwach Powiatu w piłce
ręcznej. Po zaciętych i
wygranych meczach (z PG nr 1-
18:1 i z PG 9- 9:1) awansowały
do Półfinału Wojewódzkiego. W
naszej grupie były gimnazja:
Dąbrowa, Krapkowice i
Otmuchów. Ostatecznie
zajęłyśmy 4. miejsce.

BRAWO DZIEWCZYNY!!!

OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA
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PODRÓŻE BLIŻSZE...

... I DALSZE

Ucieszków- wieś w Polsce, w woj.
opolskim, w gminie Pawłowiczki. Jednym
z zabytków w Ucieszkowie jest kościół
parafialny pw. Opatrzności Boskiej z 1.
połowy XIX w.
Najstarsze znane informacje o kościele w
Ucieszkowie pochodzą z 1358 roku. W
1805 r. wybudowano nową świątynię; po
pożarze w 1809 r. odbudowano ją w
latach późniejszych. W czasie II wojny
światowej kościół został uszkodzony, a
jego odbudowa miała miejsce w 1951
roku.

Park Narodowy Yellowstone (ang.
Yellowstone National Park) Park
narodowy położony w Stanów
Zjednoczonych, na terenie stanów:
Wuoming, Montano i Idaho. Park
narodowy Yellowstone jest najstarszym
parkiem narodowym na świecie. Na
terenie parku znajdują się słynne gejzery,
gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i
wodospady.
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           MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

 5 grudnia.
     Tego dnia do  naszej szkoły zawitała "świta
Świętego Mikołaja" aniołek, diabełek,elf i fotograf.
Zagościli u uczniów szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. 
    Wszystkie grzeczne dzieci zostały nagrodzone
prezentami. Niektórzy jednak  musieli sobie na ten
podarek zasłużyć tj.  wykonywać zadania. 

NASZE ,,ARCYDZIEŁA"                 

     Uczniowie naszego gimnazjum osiągają nie tylko
wysokie wyniki w nauce i sporcie, ale są także bardzo
uzdolnieni plastycznie. 

Oto dekoracje, które zostały przez nich wykonane.



www.nto.plNto | Numer 57 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNowinki Szkolnej Rodzinki

               SZKOLNY SAVOIR VIVRE
Przedstawiając się komuś, najlepiej robić to krótko i
skutecznie. Zwykle wystarczy przedstawić się tylko z
imienia. Możesz jednak dorzucić jakąś drobną
wskazówkę, która z pewnością zainteresuje Twojego
rozmówcę…

DOBRY POMYSŁ
"Daj Włos!" fundacji Rak'n'Roll. 
Każdy, kto chce obciąć długie włosy, może to zrobić w
dobrym celu - na peruki dla kobiet, dziewczyn  w
trakcie chemioterapii. Tak właśnie postąpiły: Andrea
Schramowski, Wiktoria i Paulina Malik, Zuzanna
Niedźwiadek. Brawo dziewczyny!

SZKOLNE ŚWIĘTOWANIE                             

                         WIECZORNICA
10.listopada w  naszej  szkole  obchodzono Święto
Niepodległości. Uczciliśmy go wieczornicą dla
mieszkańców gminy i szkolnym
apelem.Przedstawienie przeplecione zostało filmami
ukazującymi Polskę w czasach niewoli. Oprawę
muzyczną zapewnił  chór szkolny Cantare oraz
występy solistów.Całość miała nieco inny charakter niż
dotychczas, czym wzbudziła duże zainteresowanie i
uznanie.
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                         SUPERKSIĘŻYC
               

          W nocy 14 listopada 2016 mogliśmy zobaczyć
na niebie zjawisko zwane Superksiężycem. 
          Nasz naturalny satelita był wtedy nie tylko w
pełni, ale ii w swoim perygeum, a więc podczas
ruchu wokół naszej planety po swojej eliptycznej
orbicie znajdzie się najbliżej Ziemi.

                      ZESPÓŁ MIESIĄCA

  The Neighbourhood – amerykański zespół
rockowy. Powstał w 2011 roku w Newbury Park w
Kalifornii. Od 2014 roku skład grupy tworzą
wokalista Jesse James Rutheford gitarzyści
Zachary Abels i Jeremy Freedman, basista Michael
Margott oraz perkusista Brandon Fried. 

Debiutancki album formacji zatytułowany I Love
You ukazał się 23 kwietnia 2013 roku nakładem
wytwórni muzycznej Columbia Records.

22 kwietnia 2016 roku debiutancki album studyjny
grupy uzyskał status złotej płyty w Stanach
Zjednoczonych znalazłszy 500 tys. nabywców.


