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Tropami żołnierzy niepodległości  -
akademia i wręczenie nagród

listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania
niepodległości przez Polskę.
 Podczas występu uczniowie mieli na sobie kotyliony w barwach narodowych.
 W trakcie akademii zaprezentowano piosenki i wiersze patriotyczne.
Nie zabrakło też żywej muzyki, na instrumentach dętych przygrywali nam : Patrycja
Barylska,Żaneta Jóźwiak,Bartosz Kornat, Natalia Michalak
Wzruszenie w oczach widzów i głośne oklaski bardzo usatysfakcjonowały naszych młodych
artystów .
 Nad całym przedstawieniem czuwała pani Agnieszka Graczyk i pan Remigiusz Graczyk, 
którym dziękujemy za niezwykłe przedstawienie.
                                                                                                         (Natalia i Patrycja) 

W dniu 7 listopada w sali widowiskowej łęczyckiego Domu Kultury, odbyła się akademia z
okazji 100-tnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej. Montaż słowno-muzyczny
oparty został na fragmentach powieści „Na zachodzie bez zmian” Ericha Marii Remarque'a.
Młodzi aktorzy wcielili się w rolę dwudziestoletnich uczestników pierwszej wojny światowej.
Sztuka przedstawiona przez uczniów z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
dostarczyła wielu doznań. Nie sposób było się nie wzruszyć słysząc słowa wypowiadane
przez młodych aktorów: Jesteśmy opuszczeni, jak dzieci i doświadczeni, jak ludzie starzy,
jesteśmy zajadli i brutalni i smutni i powierzchowni – myślę, że jesteśmy zgubieni.   
W drugiej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięskich drużyn 
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drużyn biorących udział w grze terenowej „Tropami żołnierzy
niepodległości”, która odbyła się 24 października.Nasza
drużyna zajęła I miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych.Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książki o tematyce historycznej.
Wśród zaproszonych przez organizatorów gości znalazł się
wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty  Pan Włodzimierz
Frankowski, który serdecznie gratulował naszym
gimnazjalistom oraz opiekunom.
                                                                (Gabrysia)
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"Jeszcze Polska nie zginęła" - Uroczysta Akademia z
okazji Święta Odzyskania Niepodległości
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P. R. G. :
Nie można mówić o zajęciach praktycznych nie
znając teorii ale w myśl starego porzekadła
„trening czyni mistrza”. 

"Należy włączyć myślenie i wyobraźnię"  o bezpieczeństwie na drodze rozmawiamy 
z Panem Remigiuszem Graczykiem - nauczycielem naszego gimnazjum, 

a także instruktorem nauki jazdy

Madzia i Oliwia : 1.Jak Pan uważa czy młodzież
ma odpowiednią wiedzę o bezpieczeństwie na
drodze i pierwszej pomocy ? 
Pan Remigiusz Graczyk : Dzisiejsza młodzież
coraz lepiej przygotowana jest do bezpiecznego
poruszania się na drodze a także udzielania
pierwszej pomocy. Dużą wiedzę czerpie z
prowadzonych w gimnazjum zajęć edukacji dla
bezpieczeństwa a także zajęć technicznych.
Również media duży nacisk kładą na
bezpieczeństwo. Często pojawiają się w telewizji
czy radiu a także w Internecie, różne spoty
związane z tym tematem. Już od wielu lat
zaobserwować można także większą
świadomość rodziców, którzy o najmłodszych lat
wpajają swoim pociechom podstawowe zasady
zachowania się na drodze. W tym miejscu apeluję
nie tylko do młodzieży, ale wszystkich
uczestników ruchu drogowego, aby nie bali się
pomagać poszkodowanym w wypadkach.
Przecież większość z nas zna podstawy
udzielania pierwszej pomocy starajmy się więc
pomagać.
M. i O. : 2.Czy sam Pan udziela takich lekcji ? 
P. R. G. : Jeden z modułów prowadzonych
przeze mnie zajęć technicznych dotyczy
wychowania komunikacyjnego. 

Podczas zajęć duży nacisk kładę na nauczanie
przepisów ruchu drogowego oraz bezpieczne
poruszanie się na drodze. Przepisy nie tylko
należy znać ale przede wszystkim trzeba ich
przestrzegać.
M. i O. :
3.Co lepiej przygotowuje nas do niespodzianek na
drodze ? Zajęcia praktyczne czy teoretyczne?

Im częściej wykorzystujemy nabytą wiedzę
teoretyczną w praktyce, tym bardziej nasze
zachowania na drodze tak w ruchu pieszych jak i
pojazdów stają się bardziej świadome i wyrabiają
bezpieczne, prawidłowe nawyki.
M. i O. : 4.Czy młodzież w wieku gimnazjalnym
może poruszać się pojazdami typu skuter czy
quad ? Jakie uprawnienia są do tego potrzebne? 
P. R. G. : Do stycznia ubiegłego roku
motorowerem mógł poruszać się trzynastolatek
po uzyskaniu karty motorowerowej, którą
wydawał dyrektor gimnazjum. Również w naszej
szkole kartę uzyskało wielu uczniów po zdaniu
egzaminu a tym samym uprawnienia do
poruszania się motorowerem czy Quadem po
drodze. W myśl obecnych przepisów kierujący
motorowerem musi mieć ukończone 14 lat oraz
prawo jazdy kategorii AM. Należy jednak
pamiętać, że motorower (skuter, quad) to pojazd,
którego pojemność silnika nie może przekraczać
50cm3, a jego maksymalna prędkość to 45 km/h.
Każdy pojazd o większej pojemności silnika niż
wspomniane 50cm3 wymaga prawa jazdy jednej z
kategorii: A,A1,A2,B,B1. 
M. i O. : 5.Jakie są konsekwencje jazdy bez
uprawnień? 

P. R. G. : Jazda bez uprawnień to łamanie przepisów prawa. Najłagodniejszą
konsekwencją jest mandat karny po zatrzymaniu kierującego przez policję.
Pamiętajmy jednak, że są to tylko konsekwencje finansowe. Znacznie
bardziej dotkliwe są skutki zdarzeń drogowych z udziałem kierujących
motorowerem. Przecież ci kierujący podczas wypadku nie są chronieni
przed obrażeniami (wymagany kask tylko w pewnym stopniu chroni głowę a
człowiek to nie tylko głowa). Można założyć, że osoba, która nie posiada
uprawnień do poruszania się pojazdem po drodze, nie zna przepisów ruchu
drogowego a tym samym stwarza zagrożenie na drodze. 
M. i O. : 6.Jak Pan sądzi czy większość wypadków z udziałem dzieci
powoduje ich nieuwaga czy nadmierna prędkość dorosłych? 
P. R. G. : Nadmierna prędkość pojazdu jest najczęstszą przyczyną tragedii
na drodze. Im wyższa prędkość tym skutki wypadku są bardziej tragiczne.
Ale pamiętajmy, że każde dziecko poruszające się po drodze jest również
uczestnikiem ruchu drogowego i musi przestrzegać zasad i przepisów, czyli
np. nosić odblaski po zmierzchu, iść prawidłową stroną drogi, przechodzić
przez jezdnię w miejscach wyznaczonych, nie wbiegać na ulicę w ostatniej
chwili i najważniejsze- zachowywać zawsze rozwagę. 
M. i O. : 7.Jakie błędy na drodze popełniają piesi? 
P. R. G. :
Tak jak wspomniałem, często jest to brak odblasków, przechodzenie przez
jezdnię w miejscach niedozwolonych, wbieganie na drogę, brak rozwagi.
Piesi są tzw. „niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego”.

.

W ich przypadku najważniejsza jest wyobraźnia. Posłużę się tutaj
przykładem: Cóż z tego, że pieszy przechodzi przez jednię po pasach, ale
jeśli wejdzie wprost pod nadjeżdżający pojazd z całą pewnością jest na
pozycji straconej jeśli chodzi o jego zdrowie lub życie. Dlatego pieszy przede
wszystkim musi tak jak powiedziałem „włączyć” myślenie i wyobraźnię.
M. i O. : 8.Czy młodzi kierowcy zdający na prawo jazdy lepiej przyswajają
wiedzę teoretyczną czy praktyczną? 
P. R. G. : To zależy od predyspozycji kandydata na kierowcę. Są osoby,
które za pierwszym razem zdają na egzaminie przepisy ruchu drogowego,
ale maja problem z zaliczeniem części praktycznej i odwrotnie. Ale często
są też kursanci, którzy za pierwszym razem zdają część teoretyczną i
praktyczną. Niezależnie od tego ucząc przyszłych kierowców często im
jednak powtarzam, że prawdziwymi kierowcami jeżdżącymi bezpiecznie
staną się dopiero po kilku, czy nawet kilkunastu latach tzn. gdy nauczą się
przewidywać i analizować różne sytuacje na drodze. 
M. i O. : 9.Jakie rady dałby pan naszym uczniom aby mogli czuć się
bezpiecznie na drodze?
P. R. G. : Znać przepisy, przestrzegać ich ale przede wszystkim zawsze z
wyobraźnią i rozwagą poruszać się po drodze. 

                                                                                       Madzia i Oliwia :)
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Sukcesów ciąg dalszy...  Michalina jedzie 
do Legnicy!

Dnia 2 października Michalina Grzelak uczennica naszej szkoły zajęła
pierwsze miejsce w konkursie krasomówczym na poziome wojewódzkim pt.
,,Pięknie opowiedzieć Ojczyznę", Tym samym zakwalifikowała się do etapu
ogólnopolskiego. Etap ten odbędzie się w dniach 20-24 listopada w Legnicy.
Michalina zaprezentuje tam dwa teksty ,,Wesele i poprawiny w łęczyckim"
oraz, ,,Łęczycka zagroda chłopska". 
Michalinie życzymy powodzenia i dobrej zabawy. 
                                                                                 Dominika i Michasia 

Kokurs Krasomówczy - eliminacje wojewódzkie

Sukces naszej uczennicy Karoliny Mikołajczyk
w IX Powiatowym Konkursie Fotograficznym 

Moja Mała Ojczyzna - miejsca warte zobaczenia.

Dnia 06.11.2014r. trzy uczennice naszej szkoły wraz z opiekunką Panią mgr
Elżbietą Hajduk - Lazić pojechały na rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu
Fotograficznego pt.,, Moja mała ojczyzna -miejsca warte zobaczenia "
odbyło się ono w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy. W konkursie
wzięły udział uczennice z klas III : Angelika Rydczak, Emilia Sobczak i
Karolina Mikołajczyk. Ze 125 zdjęć profesjonalne jury wybrało 3 miejsca i
wyróżnienia, ze względu na wysoki poziom i dużą ilość prac konkursowych,
tym bardziej cenne jest dla naszej szkoły zajęcie przez Karolinę Mikołajczyk
uczennicę klasy IIIb trzeciego miejsca za zdjęcie ,, Staw w blasku słońca ". 

Celem konkursu było:
-utrwalenie na fotografii miejsc przyrodniczych wartych zobaczenia, -
kształcenie spostrzegawczości dostrzegania piękna w najbliższym
otoczeniu, 
- rozwijanie uczuć patriotyzmu lokalnego.           (Karolina i Natalia)

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego -"Moja Mała Ojczyzna"

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego - "Moja Mała Ojczyzna"

Spektakl profilaktyczny

Profilaktyka poprzez sztukę -  My, dzieci 
z dworca ZOO

17 listopada 2014 roku blisko 80 uczniów klas drugich i trzecich naszego
gimnazjum obejrzało sztukę na podstawie słynnego tekstu Kai Hermann 
i Horsta Riecka: „My, dzieci z dworca ZOO”. Przedstawienie bazuje na
reportażu ich autorstwa. W latach siedemdziesiątych przeprowadzili oni serię
wywiadów z Christine F., która była jedną z ofiar narkotykowego szaleństwa,
jakie miało miejsce w tym czasie w Berlinie Zachodnim. Tekst opowiada o
losach nastolatków, którzy przekroczyli cienką granicę między dobrą
zabawa, a tragedią uzależnienia. Spektakl wywarł na gimnazjalistach
ogromne wrażenie. „My, dzieci z dworca Zoo” to spektakl dla ludzi w
każdym wieku  dlatego zachęcamy do jego obejrzenia.
Z uwagi na tematykę przedstawienia, wyjazd był dofinansowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty. Dzięki temu
mogła w nim uczestniczyć większa grupa uczniów.
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Halloween po angielsku

Czarny humor

Berlin

9. listopada tego roku Niemcy świętowały niezwykłą rocznicę, 25-lecie
zburzenia Muru Berlińskiego. Mur Berliński do 9 listopada 1989 oddzielał
Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego i był symbolem powojennego
podziału Niemiec i Europy. W dniach 7-9. listopada tego roku miliony
Niemców świętowały kolejną rocznicę obalenia komunistycznej dyktatury
NRD. Główne uroczystości odbyły się przy Bramie Brandenburskiej. W
miejscu, gdzie znajdował się Mur Berliński zainscenizowany został pokaz
świateł jako "Symbolu nadziei na świat bez muru, czyli świat bez granic". Na
oryginalnej trasie muru 8 tys. balonów wypełnionych helem utworzyło 15-
kilometrową instalację świetlną "Lichtgrenze”. 9 listopada wszystkie balony
zostały wypuszczone w niebo przez tysiące wolontariuszy. W
uroczystościach wzięło udział wielu polityków, m.in. prezydent Lech Wałęsa,
były szef dyplomacji niemieckiej Hans- Dietrich Genscher, były przywódca
ZSRR Michaił Gorbaczow. Gospodarzami byli kanclerz Niemiec Angela
Merkel oraz prezydent Niemiec Joachim Gauck.

Przy takiej rocznicy warto przypomnieć: 

Mur Berliński- Berliner Mauer
Upadek muru- der Mauerfall
25. rocznica upadku muru berlińskiego - 25 . Jubiläum des Mauerfalls
Tysiące balonów –Tausende Ballons
„Symbol nadziei na świat bez murów” -„Symbol der Hoffnung für eine
Welt ohne Mauern“.
Ucieczka ze Wschodnich Niemiec na Zachód - Die Flucht von
Ostdeutschen in den Westen
DDR= Deutsche Demokratische Republik – NRD=Niemiecka Republika
Demokratyczna
Jedność –die Einheit
Zjednoczenie Niemiec- die Vereinigung Deutschlands

Jak co roku, w noc z 31 października na 1 listopada, w wielu miejscach na świecie obchodzone jest
święto zmarłych. Według tradycji celtyckiej, świętowano wtedy nadejście zimy. Druidzi sądzili, że
granica między światem żywych a światem umarłych zaciera się w tę noc, dlatego przygotowywano
domostwa tak, by powitać dobre duchy przodków i jednocześnie odstraszyć demony.
Chociaż obecnie święto to stało się częścią kultury masowej, postanowiliśmy przybliżyć naszym
uczniom jego tradycyjną formę. W tym celu drugoklasiści z Gimnazjum w Nowym Gaju przygotowali
dekoracje Halloweenowe na lekcje języka angielskiego, by stworzyć odpowiednią atmosferę.

Hallowen II a

DEUTSCHE ECKE
       25 ROCZNICA ZBURZENIA MURU BERLIŃSKIEGO 

Idzie para nocą przez cmentarz. W pewnym momencie kobieta mówi:
  -Nie boisz się tak chodzić nocą po cmentarzu?
- Jak żyłem, to się bałem.

Do lekarza przychodzi kościotrup ze złamaną nogą.
- Co panu jest - pyta lekarz
- Przewróciłem się w grobie.

Czemu dynie na halloween mają zawsze taki dziwny wyraz
"twarzy"?
Trudno wyglądać inaczej kiedy ma się pusto w głowie.

.

. NG


