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Oskary z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Zostałem zarażony wirusem...
kolarstwa" - wywiad z
Mieczysławem  Nowickim

                     Dzień Chłopaka
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszego gimnazjum, jak co roku, przygotowali
uroczystą akademię. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Żaneta Jóźwiak i
Mateusz Przybylak, wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły „Oskary” oraz dyplomy
uznania za trud włożony w naukę i wychowanie.
Uczniowie zaprezentowali część artystyczną zadedykowaną gronu pedagogicznemu i
pracownikom szkoły. Były wiersze, humorystyczne scenki oraz piosenki.
Młodzież z klas drugich przygotowała i przeprowadziła ślubowanie uczniów klas pierwszych.
„Pierwszaki” musiały wykonać specjalne zadania. Było przy tym bardzo wesoło. Wszyscy
pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów naszego gimnazjum.

15 września 2014r. w Gimnazjum w Nowym Gaju gościł
znany na całym świecie, urodzony w Piątku kolarz -
Mieczysław Nowicki. Dwukrotny medalista olimpijski z
Montrealu. Na początku kariery specjalizował się w
kolarstwie torowym, później szosowym. Był także
wiceministrem sportu w rządzie Jerzego Buzka. Obecnie
pracuje w Łódzkim Urzędzie Miasta.
Dziennikarze "Szkolesia" przeprowadzili wywiad z 
p. M. Nowickim. Możemy dowiedzieć się z niego dlaczego
zaczął uprawiać kolarstwo, gdzie trenował jak również jaki
jest "przepis" na osiągnięcie sukcesu.
Zapraszamy do lektury.

Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie z p. M. Nowickim
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15 września 2014r. w Gimnazjum w Nowym Gaju gościł znany na całym
świecie, urodzony w Piątku kolarz - Mieczysław Nowicki. Dwukrotny
medalista olimpijski z Montrealu. Na początku kariery specjalizował się w
kolarstwie torowym, później szosowym. Był także wiceministrem sportu w
rządzie Buzka. Obecnie pracuje w Łódzkim Urzędzie Miasta.

Szkoleś : Dlaczego zaczął pan uprawiać kolarstwo ?
Mieczysław Nowicki:   Bardzo zafascynował mnie ten sport. Lubiłem
patrzeć na wyścigi kolarskie . ‘’ Zostałem zarażony wirusem kolarstwa’’ .
Nigdy nie zawahałem się nad wyborem.
Sz : Czy rodzina wspierała Pana w tym wyborze , czy raczej odradzała ?
M.N.:Raczej odradzała. Moja mama była przeciwna , szczególnie po
wypadku na torze . Lecz byli ze mnie dumni i wspierali mnie w  trudnych
chwilach , pomimo sprzeciwu.
Sz: Gdzie Pan trenował, czy był to również obszar naszej gminy ?
M.N: Trenowałem w Łodzi . Kiedy tylko mogłem przyjeżdżałem w okolice
Piątku ,najczęściej podróżowałem na trasie Łęczyca - Piątek. Odwiedzałem
również tereny Góry Św. Małgorzaty. W ramach treningu ścigałem się z
moim kolegą po wzniesieniu. Powtarzaliśmy tę trasę po kilkadziesiąt razy ,
niektórzy ludzie brali nas za szalonych.
Sz: Czy lubił Pan chodzić do szkoły i czy miał Pan czas na naukę?

M.N : Lubiłem się uczyć, oczywiście(śmiech). Kiedy chodziłem do Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku musiałem często nadrabiać zaległości,
ponieważ sport wyczynowy trudno pogodzić z nauką . Nauczyciele w większości mnie wspierali, chociaż spotykałem się również z krytyką. Korzystałem z
życzliwości różnych osób i korepetycji nauczycieli. Przy okazji namawiam was do łączenia przyjemnego z pożytecznym , do łączenia nauki ze sportem i
aktywnością fizyczną . 
Sz: Czy to , że pochodził pan ze wsi , przeszkodziło Panu w osiągnięciu sukcesu ?
M.N :Nigdy  nie wstydziłem się swojego pochodzenia . Mieszkałem w Piątku , małej miejscowości
i doszedłem tak daleko pomimo tego, że jestem ze wsi. Nie miejcie kompleksów z powodu swojego pochodzenia !!! 
Sz: Kto jest Pana idolem , jeśli chodzi o sport ?
M.N: Jest wiele takich osób, pozwolę sobie wymienić dwie z nich :Irenę Szewińską oraz z mojej dyscypliny sportu Belg  -Eddy Marckx. Miałem
przyjemność ścigać się z nim jako amator, a nawet zamienić kilka słów . 
Sz: Jaki sprzęt jest potrzebny do uprawianie tego sportu ?
M.N:Nie  trzeba mieć super sprzętu , wystarczy dobry i  sprawny rower. 
SZ: Jakie rady dałby  Pan początkującym sportowcom ?
M.N: Przyszłym sportowcom radzę żeby się nie poddawali i trwali w tym co postanowili ponieważ na sukcesy trzeba czekać oraz być konsekwentnym i
zdyscyplinowanym. Mnie osobiście sport nauczył punktualności i pokory.
SZ: Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu.

Wywiad z p. Mieczysławem Nowickim przeprowadziły:  Magda Andrysiak, Oliwia Augustyniak, Gabrysia Czubalska, Zuzia Matusiak.

‘’ Zostałem zarażony wirusem kolarstwa’’  - wywiad z dwukrotnym
medalistą olimpijskim p. Mieczysławem Nowickim
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Symbol zdrowia i zakazany owoc w jednym, jabłko, stało się ostatnio
modnym tematem w mediach. Można je jeść przyłączając się do akcji
promującej polskie sady, albo wykorzystać do dekoracji wnętrz, tak jak stało
się to w naszej szkole. Bardzo pomysłowa aranżacja "jabłkowa" przyciąga
wzrok, jest świeża i spotyka się z pozytywnymi reakcjami uczniów,
nauczycieli i gości, bo przecież kto nie lubi jabłek. Nietypowa owocowa
dekoracja wnosi do naszej szkoły radość i uatrakcyjnia przestrzeń.

24 października uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu I wojny światowej.
Muzeum w Łęczycy zorganizowało grę terenową  „ Tropami żołnierzy
niepodległości”. Również nasze gimnazjum wzięło udział ze
zdumiewającymi skutkami.
 Uczestnicy grali w 10-osobowych drużynach. Przed rozpoczęciem zabawy
musieli się do niej przygotować, zbierając informacje na temat grobów, mogił
żołnierskich z okresu I wojny światowej z terenu gminy.
  Podczas gry, drużyny musiały odnajdywać oznaczone na mapie punkty,
rozwiązywać zagadki związane z historią, logiczne, językowe oraz
sprawnościowe. Przydała się również wiedza z języka niemieckiego, a także
rosyjskiego. Uczniowie rozwiązali również Quiz związany z tą tematyką. A
oto jak klasyfikują się wyniki końcowe:

Gimnazja:
1. Nowy Gaj – 41 ptk.
2. Topola Królewska – 40 ptk.
3. Grabów – 38 ptk.
4. Łęczyca – 37 ptk.
5. Piątek – 36 ptk.
6. Witonia – 34 ptk

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. LO nr 1 z Łęczycy ( I drużyna) – 35 ptk.
2. LO nr 1 z Łęczycy ( II drużyna) – 34 ptk.
3. ZS im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy – 31 ptk.
4. ZSMR w Piątku – 30 ptk.

Drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Magdalena Andrysiak, Oliwia
Augustyniak, Grzegorz Grzelak, Katarzyna Frankowska, Wojciech
Frankowski, Dominik Włodarczyk, Jakub Szczech, Kacper Graczyk, Żaneta
Jóźwiak, Paweł Błaszczyk, pod opieką p. Agnieszki Wasiak i p. Moniki
Kuropatwy, zajęła I miejsce. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na
uroczystej akademii, która odbędzie się 7 listopada w łęczyckim Domu
Kultury.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

   W naszej gminie w połowie stycznia przyszłego roku odbędzie się Gra
terenowa ,, Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już . ‘’będzie to gra
dotycząca Kampanii Wrześniowej – Bitwy nad Bzurą . Organizatorami
będzie nasze gimnazjum . Podczas tego projektu można będzie dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy na temat tego okresu w historii naszego terenu . 
   Serdecznie Zapraszamy !                                    Gabrysia
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I miejsce w grze terenowej "Tropami żołnierzy
niepodległości"

              Nie do końca zakazany owoc
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     Już w listopadzie WYDANIE  
     SPECJALNE "Szkolesia"

Humor

Tęczowe bransoletki z gumek  
Loom Bands i Rainbow Loom

Na ich punkcie oszalały dzieci, dziewczynki, chłopcy, a nawet dorośli.
Wszystko zaczęło się od celebrytów i gwiazd, min. Lady Gagi, Miley Cyrus,
Księżna Kate, a nawet Książę Wiliam. Chodzi o bransoletki wykonane z
gumeczek Loom Bands i Rainbow Loom.
Można z nich też wykonać naszyjniki, pierścionki, a także fantazyjne
przywieszki, np. w kształcie węża , myszki , kurczaczka czy króliczka.
Bardziej wytrwali mogą zrobić nieco bardziej skomplikowane, ale
pożyteczne rzeczy, np. etui na telefon, oprawki do okularów czy też pasek
do zegarka.
Zabawa ta bardzo relaksuje, uspokaja i przynosi satysfakcję więc może i ty
spróbujesz?

Uwaga!

Zawsze kupuj akcesoria sprawdzonych producentów, które nie będą
szkodliwe dla zdrowia.
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Przed egzaminem student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

Pani zadała dzieciom temat wypracowania - ''Jak wyobrażam sobie
pracę dyrektora?''.
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce.
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę...

.

Polscy siatkarze wygrali XVIII Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej
Mężczyzn Polska 2014 we wspaniałym stylu. 
Biało-Czerwoni mieli przed turniejem tylko jeden cel, medal, najlepiej 
z najcenniejszego kruszcu.
Marzenie się spełniło -zdobyliśmy I miejsce!!! 
Już w listopadzie ukaże się specjalne wydanie "Szkolesia", które w całości
będzie poświęcone siatkówce - obecnie jednej z najpopularniejszych
dyscyplin sportowych w Polsce.
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