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             Montaż słowno - muzyczny
            Droga Polaków do wolności

.

"Przypominamy, że
dzięki materiałom
odblaskowym piesi i
rowerzyści są
zdecydowanie lepiej
widoczni dla
kierujących
samochodami."
Więcej informacji na
str. 3.

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia zokazji 95 rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie klas drugich, pod opieką 
p. Agnieszki Wasiak ip. Moniki Kuropatwy, przygotowali montaż słowno – muzyczny pt.
,,Droga Polaków do wolności”. Podczas przedstawienia prezentowane były fragmenty
utworów literackich oraz tradycyjne pieśni patriotyczne. Prowadzący opowiadali o ważnych
wydarzeniach z historii Polski począwszy od czasów Mieszka I, aż do uzyskania
upragnionej niepodległości.
Oprawę muzyczną przygotowały uczennice klasy II b: Żaneta Jóźwiak i Emila Sobczak,
które grały na instrumentach muzycznych.

.

Jak co roku nasz Samorząd Uczniowski, w związku ze świętem Wszystkich Świętych,
zorganizował zbiórkę zniczy. Świeczki zostały zapalone na mogiłach żołnierskich 
i zapomnianych grobach, na cmentarzach w Górze Św. Małgorzaty i Tumie.Człowiek żyje
tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Dlatego ten szczególny dzień powinien być dla nas
tak ważny. Dziękujemy tym, którzy przyłączyli się do akcji.

             
             Gimnazjaliści zapalali znicze 
             na zapomnianych grobach [i]

gimnazjumng.szkolnastrona.pl
To nowy adres internetowy Gimnazjum w Nowym Gaju.
Znajdziesz tam najważniejsze informacje z życia szkoły
oraz elektroniczne wydanie "Szkolesia"

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Promyk"
prowadzą zbiórkę zabawek, książek, ubrań oraz słodyczy.
Zebrane dary zostaną przekazane do Domu Dziecka
"Tęcza" w Kutnie oraz potrzebującym w naszej gminie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji.
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                        Kilka pytań do... anglisty Pana Dariusza Olczaka

Ania i Marysia :Jak się panu pracuje w naszym gimnazjum?
Dariusz Olczak:To najspokojniejsza placówka, w jakiej kiedykolwiek
pracowałem.Uczyłem wcześniej w kilku szkołach w Łodzi i nigdzie nie było
takiej atmosfery jak tutaj, w Nowym Gaju.

A. i M.: Czy to prawda, że kiedyś pracował pan w wojsku?
Tak, to prawda. Pracowałem przez blisko trzy lata w jednostce wojskowej
w Leźnicy Wielkiej. Oczywiście nie byłem żołnierzem,
a pracownikiem cywilnym. Uczyłem języka angielskiego żołnierzy, którzy
najczęściej po takim kursie wylatują na misje pokojowe na Bliski Wschód
czy do Afryki.

A. i M.: Czy lubi Pan pracować z młodzieżą?
D.O: Oczywiście, inaczej nigdy nie podjąłbym pracy w szkole.

A.i M.: Czy myślał Pan o wykonywaniu innego zawodu?
D.O: Próbowałem swoich sił w kilku zawodach zupełnie nie związanych z
kierunkiem moich studiów. Byłem m.in.pracownikiem banku, redaktorem 
w Radio Eska, ochroniarzem w centrum handlowym czy kontrolerem jakości
w ISC. Po godzinach nadal przeprowadzam audyty dla VSC, ale nic nie daje
mi tyle satysfakcji, co praca w szkole.

A.i M.: Z jaką klasą pracuje się Panu najlepiej?
D.O: Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Na razie sprawdzam na ile Was
stać, a Wy sprawdzacie przy jakiej
temperaturze zaczynam wrzeć... ;)

A.i M.: Czy kibicuje pan jakiejś drużynie piłkarskiej?
D.O: Już od szkoły podstawowej interesuję się piłką nożną.Lubię oglądać wielkie kluby w Lidze Mistrzów, czy występy naszej reprezentacji, ale nic nie
sprawia takiej frajdy jak mecze Widzewa Łódź. Kiedy tylko czas na to
pozwala, jeżdżę oglądać ich spotkania na stadionie przy al. Piłsudskiego. Nie można tego porównać w żaden sposób do siedzenia wieczorem przed tv. Żeby
poczuć tę atmosferę, trzeba tam po prostu być!

A.i M.: Jaka jest pana ulubiona potrawa?
Nie mam jednej ulubionej potrawy, ale nasza rodzima kuchnia zostawia dania innych krajów daleko w tyle
.
A.i M.: Czy umie pan gotować?
D.O: Przez osiem lat mieszkałem sam; chcąc nie chcąc - musiałem się nauczyć.

A.i M.: Czy lubi pan uprawiać sport?
D.O: Tak, ale tylko piłkę nożną.

A.i M.: Jaki rodzaj muzyki pan lubi?
D.O: W każdym gatunku znajdzie się jakaś perełka warta odsłuchania, więc nie ma sensu zamykać się w
obrębie jednego rodzaju muzyki, czy jednej kapeli.

A.i M.: Czy zwiedził pan jakieś kraje anglojęzyczne?
D.O:Nie, jeszcze nie było okazji... ;)

A.i M.: Czy zna pan jeszcze jakieś języki?
D.O: Uczyłem się kiedyś niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i czeskiego, ale było to lata świetlne temu.
Poza tym, w żadnym z tych języków nie mówiłem biegle.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
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Okazało się, że w kolejnym etapie szczęście również nam sprzyjało. Nasi
chłopcy zakwalifikowali się na szczebel wojewódzki. Trzymajmy za nich
kciuki. :)

Sukcesy sportowe
w naszej szkole

Dnia 8. 10. 2013r. w Świnicach Warckich odbyły się zawody w Biegach
Przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę reprezentowało 10 chłopców i 10 dziewcząt w następujących
składach: Tobiasz Olczak, Arkadiusz Barylski, Mateusz Jatczak, Adrian
Michalak, Artur Bednarek, Dominik Włodarczyk, Piotr Mucha, Jakub
Grzelak, Marcin oraz Dawid Herman, Joanna Janczak, Anna Matusiak,
Kamila Kaleta, Martyna Galanciak, Milena Fabiaczyk, Daria Barylska,
Natalia Szczech, Julia Olejniczak, Katarzyna Frankowska oraz Żaneta
Jóźwiak. Pomimo wielkiego wysiłku, włożonego i włożonego serca, obydwie
nasze ekipy zajęły 3 miejsca otrzymując pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!
Na tym jednak nie koniec. 21. 11. 2013r. w hali sportowej w Górze Św.
Małgorzaty odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Unihokeju szkół
gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców.
Rywalizacja toczyła się o puchar Dyrektora Gimnazjum w Nowym Gaju oraz
reprezentowanie Powiatu Łęczyckiego w zawodach rejonu
zgierskiego. Do udziału w zawodach rejonowych zakwalifikowała się
drużyna chłopców z Gimnazjum w Nowym Gaju.
Skład drużyny chłopców: Grzelak Jakub, Tracz Dawid, Bednarek Artur,
Herman Dawid, Jatczak Mateusz, Wolski Michał, Barylski Arkadiusz,
Herman Marcin, Olczak Tobiasz, Michalak Adrian, Walczak Kamil,
Włodarczyk Dominik. .

                           Bezpieczna droga do szkoły

29 listopada odbył się kolejny apel dotyczący bezpieczeństwa. Tym razem
Pani dyrektor położyła szczególny nacisk na bezpieczeństwo w drodze do
szkoły i domu. Przypomniała najważniejsze zasady obowiązujące podczas
poruszania się po drodze. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą
przypominamy, że dzięki materiałom
odblaskowym piesi i rowerzyści są zdecydowanie lepiej widoczni dla
kierujących samochodami, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego
o tej porze roku.

      OGÓLNE ZASADY RUCHU DROGOWEGO:

zasada ostrożności czyli zasada unikania działania mogącego
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu,
zasada ograniczonego zaufania,
zasada usunięcia spowodowanego przez siebie zagrożenia ruchu
drogowego, a w razie niemożności –
ostrzeżenia innych uczestników ruchu,
zasada ruchu prawostronnego,
zasada hierarchii znaków i sygnałów drogowych i nadrzędności
sygnałów dawanych przez osobę
uprawnioną,
zasada pierwszeństwa dla nadjeżdżającego z prawej strony,
zasada zachowania dopuszczalnej prędkości
zasada zachowania zgodnego z rozsądkiem.
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Wyjazd klas I i II
na film Mój Biegun

29 października 2013r. uczniowie klas I i II naszego gimnazjum pojechali do
kina na film pt. „Mój biegun” Film ten opowiada historię Jaśka Meli, który w
wieku 12 lat stracił rękę i nogę w wyniku porażenia prądem.Historia Jaśka
pokazała, że nie można się poddawać,że warto wierzyć w siebie 
i jak ważne są relacje DZIECKO - RODZIC.
Gorąco zachęcamy do obejrzenia filmu. Jeśli zadajecie sobie pytanie: czy
warto? Odpowiadamy: WARTO!!! Pobyt w kinie to dobry sposób na ciekawe
spędzanie wolnego czasu, ale też okazja do integracji z kolegami
Zdaniem wielu uczniów pierwsza tegoroczna wycieczka była bardzo udana i
każdy będzie ją miło wspominał. Oprócz rozrywki dostarczono nam również
interesujących wiadomości, które w przyszłości mogą się przydać. Z całą
pewnością możemy polecić innym uczniom zorganizowanie podobnego
wyjazdu, gdyż taka forma lekcji jest niezwykle atrakcyjna.

.
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                       DEUTSCHE ECKE

Rund um Weihnachten
W tym numerze słownictwo związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia:

Frohe Weihnachten! –Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Glückliches Neujahr!- Szczęśliwego Nowego Roku!
der Heilige Abend – Wigilia
die Oblate teilen- dzielić się opłatkiem
Christkind- Dzieciątko Jezus
den Weihnachtsbaum schmücken- ubierać choinkę
der Weihnachtsmann/Nikolaus -Mikołąj
Geschenke- prezenty
zur Christmette gehen- pójść na pasterkę
Weihnachtslieder singen- śpiewać kolędy

.

                                                    ŻYCZENIA OD REDAKCJI

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, redakcja Szkolesia pragnie złożyć wszystkim
czytelnikom serdeczne życzenia...aby zbliżające się święta były czasem radości, szczęścia i spokoju.
Niech spełnią się Wasze marzenia.
Życzymy zdrowia, pomyślności i sukcesów w codziennym życiu.

Redaktorzy: D. Augustyniak, P. Błaszczyk, J. Czubalska,
M. Grzelak, J. Janczak, K. Kaleta, A. Matusiak, A. Rydczak, T. Olczak.
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