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Nowe stroje
sportowe

Janusz Chomontek 
w naszym gimnazjum

    "Drzwi otwarte" -   
       Zapraszamy

Rodziców i uczniów zainteresowanych
naszą ofertą zapraszamy na na "drzwi
otwarte", które odbędą się 18 marca 2014r.
o godz. 9:00.

W lutym sportowcy
reprezentujący
nasze gimnazjum
otrzymali nowe
stroje. Mamy
nadzieję, że
przyniosą im
szczęście czego
gorąco życzymy.

    Wiosenne życzenia        

W dniu 7 lutego przyjechał do naszej szkoły Janusz Chomontek.
Jest on dziewiętnastokrotnym rekordzistą Guinnessa oraz
mistrzem świata w podbijaniu piłki. Bardzo nas zafascynował jego
ciekawy występ. Potrafił on rzeczy, o których nam się nie śniło.
Swoją postawą starał się nam przekazać, że dzięki ciężkiej pracy
i treningowi można dokonać największych rzeczy.  Na koniec
pozował do zdjęć i rozdawał autografy. Oby częściej tacy ludzie
pojawiali się w naszych progach.
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Z okazji Wiosny
życzymy Wam:
krokusów, słońca,
które nie tylko
świeci, ale i grzeje
oraz Wiosny w
przyrodzie i w
życiu.
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Podsumowanie pierwszego półrocza

Podsumowując pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/2014 musimy
stwierdzić, że było bardzo ciekawe i urozmaicone. W szkole dużo się
działo i pojawili się nowi nauczyciele. Pan Dariusz Olczak - nauczyciel
języka angielskiego i ksiądz Michał Szkupiński- nauczyciel religii. W 
październiku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji trzecie
klasy zorganizowały krótkie przedstawienie podczas, którego mogliśmy
podziękować nauczycielom za cierpliwość i wyrozumiałość. Pod koniec
października trzecioklasiści odwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie,
gdzie mogli podziwiać wspaniałe dzieła sztuki. Następnie 8 listopada
odbyła się akademia z okazji 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Uroczystość przygotowana została przez uczniów klas
drugich pod opieką p. Agnieszki Wasiak i p. Moniki Kuropatwy. 22
listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w unihokeju w
kategorii szkół gimnazjalnych chłopców i dziewcząt. Chłopcy z naszej
szkoły zajęli  pierwsze miejsce, a dziewczęta uplasowały się na drugiej
pozycji. Na początku grudnia uczennice naszego gimnazjum Milena
Kowalczyk, Milena Przybylak i Emilia Sobczak pod opieką  p. Elżbiety
Hajduk Lazić , wzięły udział w konkursie Piosenki Okresu Stanu
Wojennego. Byliśmy jedynym gimnazjum z powiatu łęczyckiego , które
wzięło udział w tym konkursie.

20 grudnia mogliśmy podziwiać Jasełka przygotowane przez klasy I i II. Reżyserami tego przedstawienia byli
ksiądz Michał Szkupiński i pan Dariusz Olczak.  
W ferie  pani Agnieszka Graczyk , pani Agnieszka Wasiak i pan Remigiusz Graczyk  zorganizowali wyjazd
pierwszych klas na kręgle do Łodzi. Wyjazd ten urozmaicił uczniom przerwę zimową.
Najlepsi uczniowie pierwszego półrocza to 
I a - Grzegorz Grzelak , Natalia Szewczyk,
I b - Aleksandra Błaszczyk , Wiktor Olejniczak , Patrycja  Barylska ,
II a - Paweł Błaszczyk , Anna Matusiak , Maria Grzelak , Julia Czubalska ,
II b - Żaneta Jóźwiak , Aleksandra Filipczak , Karolina Mikołajczyk ,Klaudia Szczech , 
III a - Ewelina Barzyńska,
III b - A. Dominiak, Anita Kubiak, Adam Frankowski, M. Kowalczyk, K. Barylska, P. Stajuda, K. Andrzejczak.
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    Gimnazjaliści na Targach Edukacyjnych w Łęczycy

            "S@motni w tłumie" Hej
trzecioklasisto!

6 lutego 2014r. uczniowie klas
pierwszych i drugich wraz z
opiekunami udali się do Łódzkiego
Domu Kultury, gdzie aktorzy z
Narodowego Teatru Edukacji we
Wrocławiu wystawili spektakl
„Samotni w tłumie”. Sztuka była
bardzo ciekawa, pouczająca i
oczywiście śmieszna, co
najbardziej podobało się
widzom. Przedstawienie poruszało
problemy cywilizacji XXI wieku:
samotność, uzależnienie,
anonimowość w sieci oraz zjawisko
eurosieroctwa.

Po widowisku odbyło się spotkanie
z aktorami, którzy przygotowali dla
uczniów mini warsztaty. Chętni
mogli spróbować swoich sił na
scenie. Warto też wspomnieć, iż
wyjazd został dofinansowany przez
GOPS w Górze Św. Małgorzaty.

/

12 lutego 2014 roku uczniowie trzecich klas brali udział
w targach edukacyjnych, które odbyły się w Łęczycy.
Mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji
wszystkich placówek, a na stoiskach szkół dowiedzieć
się więcej o wymaganiach, jakie musi spełnić kandydat
do danej placówki. Organizatorem targów była
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Łęczycy.

Jak wybrać szkołę i klasę?

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to odpowiedzialna
i ważna decyzja, która może zaważyć na całym
Twoim późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę musisz
podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje
zainteresowania, zdolności oraz możliwości. Pomocy
i porady możesz szukać u swoich rodziców
(opiekunów), wychowawcy, szkolnego pedagoga.
Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich
szkół.
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Wskazówki dla gimnazjalistów -
przed egzaminem

1. Pomyśl o egzaminie, który Cię
czeka w kategorii wyzwania –
wreszcie będziesz miał okazję
sprawdzić sam siebie, to, co
potrafisz.

2. Rób jak najwięcej ćwiczeń:
rozwiązuj testy - da Ci to
pewność siebie.

3. Jeśli podczas egzaminu jesteś
bardzo zdenerwowany, to
odłóż na chwile długopis,
pooddychaj głęboko

4. Pamiętaj o pozytywnym
myśleniu. Powodzenia! :).
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Dzień Samorządności

Od niepamiętnych czasów kobieta pełni w życiu człowieka szczególną
rolę. To biblijna Ewa stała się tą, od której ludzkość wzięła swój początek.
Z natury wszystkie kobiety są wrażliwe, romantyczne i kruche. Kobiety od
zarania dziejów były natchnieniem dla poetów i symbolem piękna. Za
pierwowzór Dnia Kobiet można przyjąć obchodzone w starożytnym
Rzymie ,,Matronalia" .Było to święto przypadające na pierwszy tydzień
marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i
płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony
prezentami i spełniali ich życzenia. Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym
świętem w Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni, Chinach,Kubie, Włoszech,
Laosie, Brazylii, Rumunii, Rosji, Wietnamie, Zambii. Mężczyźni wręczają
znajomym kobietą - żonom, matkom, koleżankom drobne upominki.
Początki Święta  Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce
Północnej i Europie. Pierwsze obchody odbyły się 28.02.1909r w USA.
Zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Upamiętniono w ten sposób strajk pracownic przemysłu odzieżowego,
przeciwko złym warunkom pracy.

21 marca w Dzień Wagarowicza i w Pierwszy Dzień
Wiosny w naszej szkole samorząd uczniowski
organizuje Dzień Samorządności. Podczas tej imprezy
nauczyciele i uczniowie wymieniają się rolami, ci
drudzy prowadzą lekcje i dyżurują na przerwach.
Można wtedy zdobyć dobre oceny, wszyscy świetnie
się bawią. Nauczyciele mogą się wtedy poczuć jak za
dawnych lat, kiedy byli uczniami i robili psikusy.
Natomiast uczniowie mają okazje przekonać się jak
trudno jest wychować młodzież.

Przysłowia wiosenne : 

Jak bocian przybędzie to śniegu nie będzie.
Na Grzegorza zima idzie do morza.
Marzec zielony, niedobre plony.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
Na zwiastowanie przybywaj bocianie.
Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z Mieszka.
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Historia Dnia Kobiet
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