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9 MARCA - WAŻNA DATA DLA NASZEJ SZKOŁY

W piątek, 9 marca 2018 r., obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły- św.
Jana Pawła II.

O godzinie 10.00 dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu
Szkół nr 9 zebrali się w Kaplicy pw. św. Jana Pawła II, by

uczestniczyć we mszy świętej. Podczas nabożeństwa ksiądz
proboszcz Alfred Berlak przywołał najważniejsze wartości, jakimi

kierował się w życiu nasz Patron.
Następnie wszyscy przenieśli się do szkoły, gdzie wysłuchali

przemówienia pani dyrektor Anety Justyńskiej. Kilka minut później
wręczono nagrody uczniom, którzy zajęli najwyższe miejsca w

konkursach związanych z życiem i działalnością papieża.
 W czasie programu artystycznego mogliśmy podziwiać talenty

aktorskie, taneczne i muzyczne uczniów. Po obejrzeniu
przedstawienia przybliżającego biografię św. Jana Pawła II,

uczniowie razem z wychowawcami rozeszli się do klas.
Podsumowując, św. Jan Paweł II powinien być dla nas wzorem do   
                                                naśladowania.                                             
 Dnia 13.03. odbyło się również przedstawienie dla społeczności
lokalnej. Obejrzało je około 100 osób, głównie rodzice uczniów

biorących udział w uroczystości. 
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KONKURS PLASTYCZNY

W Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu odbył się konkurs plastyczny z okazji dnia patrona
naszej szkoły -Jana Pawła II.  Opracowaniem regulaminu konkursu i przygotowaniem

zajęła się nauczycielka plastyki pani mgr Katarzyna Jarząb. Konkurs podzielony był na
kategorie wiekowe i tematyczne. Dla klas I szkoły podstawowej dzieci wykonywały

prace pod okiem pani mgr Anny Sowizdrzał, natomiast dla klas : IV, VII szkoły
podstawowej i III gimnazjum. 

Termin oddania prac minął 5.03.2018 , roztrzygnięcie konkursu odbyło się 7 marca
pod okiem jury wybrano następujące prace i  miejsca :

Dla klas I ( szkoły podstawowej ) tematem konkursu był : Jan Paweł II -papież dzieci ,
konkurs plastyczny wygrały następujące dzieci :

I miejsce: Julia Kuźniacka; Mateusz Grzybowski
II miejsce: Hanna Osińska; Aleksandra Kmiecik

III miejsce: Lena Kerber, Kacper Brzeziński
Były ex aequo  dwa pierwsze miejsca, drugie i trzecie

Jan Paweł II Jan Paweł IIMateusz Grzybowski Julia Kuźniacka
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Dla klas IV (szkoły podstawowej) tematem konkursu był : "Podróże Jana Pawła II",
konkurs plastyczny wygrały następujące dzieci :

I miejsce: Zuzanna Bruś; Bartosz Piguła
II miejsce: Marysia Tarchalska
III miejsce: Mateusz Staszak

Były ex aequo  dwa pierwsze miejsca

Dla klas VII ( szkoły podstawowej ) tematem konkursu również był : "Podróże Jana
Pawła II"

I miejsce: Jakub Markowiak
II miejsce: Jakub Polak

Jan Paweł II Jan Paweł II

Jan Paweł II Jan Paweł II
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Dla klas III gimnazjum tematem konkursu był : "Mądrość przesłań papieża"

I miejsce: Gniewomir Woldański
II miejsce: Julia Szopińska

 Wręczenie nagród odbyło się uroczyście w Dniu Patrona Zespołu Szkół nr 9 w
Kaliszu. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, prace plastyczne

zostały rozwieszone na ścianie przy sali B11 ( klasa plastyczno- muzyczna).

Jan Paweł II Jan Paweł IIGniewomir Woldański Julia Szopińska
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KONKURSY Z OKAZJI DNIA PATRONA

Z okazji Dnia Patrona klasy czwarte i siódme szkoły podstawowej wzięły udział w
konkursie wiedzy o Janie Pawle II. 

Uczniowie klas czwartych rywalizowali na szczeblu klasowym. 
Najlepszymi okazali się następujący uczniowie: z klasy 

4a Adam Sroczyński
4b Zofia Marczak 
4 c Piotr Łyskawa.

Konkurs dla klas siódmych składał się z dwóch etapów, gdzie w pierwszym brali
udział wszyscy uczniowie. Do etapu finałowego przeszło troje uczniów z najlepszym

wynikiem z każdej klasy.
Finał konkursu odbył się szóstego marca w auli szkolnej i składał się z dwóch części:

pisemnej i ustnej. Po godzinnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięscy. Pierwsze
miejsce zajęli uczniowie klasy 7 a w składzie: 

Lena Nowak, Eliza Stobienia oraz Zofia Tarchalska
.

Wszystkich uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy.

KONKURS  ORTOGRAFICZNY

W związku z obchodami Dnia Patrona 28 lutego 2018 r. został zorganizowany konkurs
ortograficzny dla uczniów naszego gimnazjum. 

Wzięło w nim udział ponad 30. chętnych gimnazjalistów. Tekst dyktanda dotyczący
postaci Jana Pawła II i miejsc, które w Polsce były mu szczególnie bliskie,

przygotowała polonistka Aneta Wawrzyniak. Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Szczególnie trudna w tekście

dyktanda okazała się pisownia nazw własnych.
Najlepiej z trudnościami ortograficznymi poradzili sobie następujący uczniowie:

 Mateusz Młynarczyk z klasy IIC – I miejsce 
Gabriela Zboińska z klasy IIIC – II miejsce 

 Kasper Wroczyński z klasy IIC – III miejsce 

Serdecznie gratulujemy.
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DZIEŃ PATRONA U PIERWSZAKÓW

Dzień Patrona
Po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych uczcili w Szkole Podstawowej nr 24 Dzień Patrona ”Jana Pawła II”.

Uczniowie obejrzeli film o historii  życia Karola Wojtyły, następnie uczestniczyli w Quizie „Nasz wielki Polak”.
Dzieci w klasach pierwszych mają naprawdę dużą wiedzę o naszym Patronie. Lecz, to nie koniec uroczystości.
Przeszliśmy do auli szkolnej, gdzie na dzieci czekała prezentacja „Z życia Jana Pawła II”, oraz wręczenie nagród
i dyplomów przez p. dyr. Anetę Justyńską i p.wicedyr. Annę Balcerzyk dzieciom, za najładniej wykonany  portret

Jana Pawła II. Na koniec dzieci śpiewały ulubione piosenki religijne o Janie Pawle II.  Ostatnią częścią
uroczystości było wspólne wyjście z całą społecznością szkolną do Kaplicy na mszę.

Dzień Patrona Dzień Patrona

Dzień Patrona Dzień Patrona
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JAN PAWEŁ II W JĘZYKACH OBCYCH

Dnia 9 marca w Zespole Szkół nr 9 odbył się Dzień Patrona. Z tej
okazji uczniowie przygotowali plakaty o Naszym Patronie. Na

plakatach tych znajdowały się nie tylko zdjęcia św. Jana Pawła II,
lecz również jego cytaty. Myśli te były przedstawione w trzech

językach: polskim, angielskim i niemieckim

JPII

JPII

Sylwia Gruszka

Sylwia Gruszka
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http://www.chillitorun.pl/news/jan-pawel-ii-patronem-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
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