
Szkoleś
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Gimnazjum w Nowym Gaju
Nowy Gaj 23
99-122, Góra Świętej Małgorzaty

Numer 8 12/14

                  Mikołajkowe wycieczki 1 grudnia - Światowy Dzień
Walki z AIDS

1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS.
Getting to zero (Dążymy do Zera) to temat tegorocznego
Światowego Dnia Walki z AIDS wybrany przez Światową
Kampanię AIDS . Od dwóch lat prowadzona jest również
akcja, która ma na celu upowszechnienie „Czerwonej
kokardki’ - symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i
AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Problem HIV/AIDS wciąż
jest aktualny, ponieważ liczba zakażeń HIV w Polsce i na
świecie systematycznie wzrasta. Według danych
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, od 1985 r. do
końca września 2013 r. wykryto w Polsce 17 219 zakażeń
HIV, jednak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób,
więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona
i może nieświadomie zakażać innych. Wbrew obiegowej
opinii, na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być
wszyscy – bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną,
religię i rasę. 
Według szacunków UNAIDS na świecie żyje 35,3 mln  ludzi
zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS. Połowa z
nich nie jest świadoma swojego statusu serologicznego.
1,6 mln  osób zmarło z powodu powikłań związanych z
objawami AIDS.
8 mln ludzi przyjmowało leki w ramach bardzo skutecznej
terapii antyretrowirusowej.
 Obszar Afryki Subsaharyjskiej nadal pozostaje regionem
najbardziej dotkniętym przez epidemię. Prawie 1 na 20 tam
mieszkających dorosłych osób jest zakażona.
 W Afryce mieszka 69% wszystkich zakażonych wirusem
HIV na świecie.          Gabrysia i Julia

Mikołajki to czas wyjątkowy. Ludzie w całej Polsce obdarowują się prezentami, ale nie
tylko... W naszej szkole to czas mikołajkowych wycieczek!
3 grudnia klasy I pod opieką p. Marzeny Ossowskiej i p. Elżbiety Hajduk-Lazić wybrały się
do kina na film pt. " Głupi i głupszy bardziej" oraz " Kosogłos". Wszyscy miło spędzili czas
oraz obejrzeli projekcję dwóch największych hitów kinowych! Wyjazd okazał się również
świetną okazją do zrobienia świątecznych zakupów w gronie znajomych :). 
Klasy III także zdecydowały się spędzić ten czas wspólnie. 5 grudnia pod opieką 
p. Agnieszki Wasiak, p. Moniki Kuropatwy i p. Marii Zachariasz trzecioklasiści pojechali do
kina, aby zobaczyć trzecią część "Igrzysk Śmierci".
Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i znów trzeba wrócić do nauki! 
Niedługo Święta Bożego Narodzenia w imieniu całej redakcji, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia  dla czytelników " Szkolesia" . Wszystkiego co najlepsze,
sukcesów oraz pięknych prezentów od Świętego Mikołaja!!! :D  Oliwia i Klaudia

Zbiórka żywności dla podopiecznych 
łęczyckiego schroniska   

Zbiórka karmy

W grudniu wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Promyk" przeprowadzili  zbiórkę
karmy dla podopiecznych łęczyckiego schroniska dla zwierząt. Akcja spotkała się z
ogromnym odzewem, okazało się, że uczniom nie jest obojętny los bezdomnych psów i
kotów. Była to dla wszystkich prawdziwa lekcja odpowiedzialności i kształtowania
wrażliwości na krzywdę zwierząt. 
Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w zbiórkę żywności. 
Jeszcze w tym roku wolontariusze pojadą do schroniska żeby przekazać to, co udało się
zebrać.
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Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty

Szkoleś : Czy spodziewał się Pan, że ponownie zostanie wybrany na
wójta naszej gminy?
Pan Wójt: Z rozmów z mieszkańcami można było wyczuć przyjazne
nastawienie i poparcie. Zrealizowane przedsięwzięcia i ilość pozyskanych
środków unijnych dawały podstawy sądzić, że mieszkańcy docenią
dotychczasową działalność, jednak wybory są tak naprawdę testem na
uznanie dla wcześniejszej aktywności. Cieszę się z uzyskanego wyniku i
korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim wyborcom za
udzielone poparcie.
Szkoleś:  Gdy kandydował Pan na wójta po raz pierwszy miał Pan
zapewne jakieś wyobrażenia o tej funkcji. Które z tych wyobrażeń się
potwierdziły, a co Pana zaskoczyło?
Pan Wójt: Przed pierwszym wyborem pełniłem przez krótki czas funkcję
zastępcy wójta więc miałem okazję zapoznać się z charakterem i zakresem
obowiązków wójta gminy. W związku z tym nie czułem się zbyt zaskoczony.

Szkoleś : Co uważa Pan za największy sukces podczas swojego
"wójtowania"
Pan Wójt: Największym sukcesem jest przede wszystkim rozwój
infrastruktury (wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej), modernizacja 
i budowa szkół i przedszkola.
Szkoleś: Co chciałby Pan osiągnąć podczas tej kadencji?
Pan Wójt: W trakcie tej kadencji chciałbym kontynuować rozpoczęte
działania, m.in. rozbudowę sieci dróg i kanalizacji czy wybudowanie nowego
boiska piłkarskiego a także zaadaptować strażnicę OSP na świetlicę. 
Szkoleś:  Najbliższe plany dotyczące naszego gimnazjum... Proszę je
zdradzić.
Pan Wójt: W przyszłym roku zamierzamy przede wszystkim dokonać
odświeżenia sali komputerowej wyposażając ją w nowoczesny sprzęt
informatyczny.
Szkoleś:  Jakie jest Pana największe "gminne" marzenie?

Pan Wójt: Żeby gminę omijały klęski żywiołowe, a mieszkańcom żyło się
coraz  lepiej i by byli coraz bardziej dumni ze swojej małej ojczyzny.
Szkoleś:  Jak udaje się Panu pogodzić pracę z życiem rodzinnym?
Pan Wójt: Jakkolwiek praca wójta to służba na rzecz gminy i wymaga
poświęcenia więcej czasu i zaangażowania niż praca na etacie, udaje mi się
znaleźć odrobinę czasu dla najbliższych.
Szkoleś:  Panna hobby to...? Oczywiście, jeśli ma Pan na nie czas.
Pan Wójt: Sport, a przede wszystkim piłka nożna, zarówno aktywny udział w
grze jak i kibicowanie. A także muzyka, szczególnie rockowa.
Szkoleś:  Czy kiedy był Pan w naszym wieku myślał Pan o tym, że kiedyś
zostanie wójtem?
Pan Wójt:  Nie mogłem o tym myśleć, wtedy nie było pełnej wolności,
samorządów gminnych, ani osoby wójta. Ja jak każdy chłopak w moim
wieku marzyłem o byciu jak Kazimierz Deyna ;)
Szkoleś:  Jakie jest Pana największe prywatne marzenie?
Pan Wójt: Oglądać na żywo finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej z
udziałem reprezentacji Polski. 

Szkoleś: Jak spędzi Pan tegoroczne święta Bożego Narodzenia?
Pan Wójt: Tradycyjnie, w Górze Świętej Małgorzaty z rodziną. Z tej okazji
życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowych, wesołych i szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia z hojnym Mikołajem.
Szkoleś: Bardzo dziękujemy Panu za udzielenie wywiadu i życzymy
sukcesów zawodowych i życiu prywatnym. 

Wywiad przeprowadziły:  Dominika Błachowicz i Natalia Banasiak

         STOPKA REDAKCYJNA

Skład redakcji (kol. przypadkowa) : 
Magdalena Andrysiak, Gabriela Czubalska, Dominika Błachowicz, Kinga
Nowak, Klaudia Sass,  Oliwia Augustyniak, Patrycja Wawrzyniak, Monika
Stefaniak, Patrycja Barylska,  Zuzanna Matusiak, Michalina Grzelak, Natalia
Michalak, Kinga Wrzesińska, Natalia Banasiak, Karolina Kubiak, Anna Jaros,
Julia Czubalska,  Angelika Rydczak, Maria Grzelak, Patryk Woźniak, Wiktor
Gogola.

Opiekunowie: Agnieszka Wasiak, Agnieszka Graczyk.

Gimnazjum w Nowym Gaju
Nowy Gaj 23
99-122 Góra Św. Małgorzaty

e-mail: szkoles.redakcja@onet.pl

                       Wywiad z Panem Włodzimierzem Frankowskim -
                              Wójtem Gminy Góra Św. Małgorzaty
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                Teatrzyki Językowe    Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego
 w Unihokeju w Górze Św. Małgorzaty

Uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum 25 listopada b. r. wzięli
udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Językowych w Łęczyckim
Domu Kultury. W przeglądzie  teatrzyków udział wzięło 11 zespołów ze
szkół ponadpodstawowych z powiatu łęczyckiego. Nasze gimnazjum
wystawiło dwie sztuki – jedną w języku niemieckim i jedną w angielskim.
Uczennice z klasy I b pod kierunkiem Pani Agnieszki Graczyk, przygotowały
przedstawienie w języku niemieckim pt. ”Stimmt so!”. Natomiast
przedstawienie w języku angielskim pt.”Fame” przygotowali uczniowie z
klasy I a  pod czujnym okiem Pana Dariusza Olczaka. 
Występy uczniów z Nowego Gaju oceniło jury pod przewodnictwem
Dyrektora Domu Kultury - Pani Olgi Kurowskiej, a w jego skład weszli
nauczyciele języków obcych z poszczególnych szkół. 
Wprawdzie nie udało nam się stanąć na podium, ale zabawa była świetna.
Zwycięzcom gratulujemy sukcesów, a nam pozostaje jeszcze bardziej
szlifować zdolności językowe i kunszt aktorski. 

              Wojewódzki Konkurs: 
                Kolęd i Pastorałek

10 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
odbyły się przesłuchania do Koncertu Kolęd i Pastorałek. Dwie uczennice
naszego gimnazjum Oliwia Augustyniak i Michalina Grzelak pod opieką 
p. Marii Zachariasz wzięły w nich udział. Do konkursu przygotowała je
p. Elżbieta Hajduk - Lazić. Dziewczynki opracowały dwie polskie kolędy 
"Gdy śliczna panna" oraz " Pójdźmy wszyscy do stajenki". Oliwka i
Michalina reprezentowały naszą szkołę na szczeblu wojewódzkim. Wypadły
świetnie! Trzeba również dodać, że konkurencja była ogromna, 
w większości występowały chóry wielogłosowe ze szkół muzycznych z
całego województwa łódzkiego i nie tylko... Na wyniki czekamy 
z niecierpliwością...
                                                                                                
                                                                                          Oliwia

W dniu 4.12.2014 w hali sportowej w Górze Św. Małgorzaty odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Unihokeju drużyn dziewcząt i
chłopców.
Drużyna dziewcząt w składzie: Augustyniak Daria III a, Jóźwiak Żaneta III b,
Kowalczyk Milena III b, Tracz Natalia k III b, Frankowska Katarzyna II a,
Olejniczak Julia II a, Szczech Natalia II a, Barylska Patrycja II b, Michalak
Natalia i a, Wawrzyniak Patrycja i a, Augustyniak Oliwia I b, Sass Klaudia I b.
zajęła II miejsce, ustępując dziewczętom z Grabowa.
Drużyna chłopców w składzie: Barylski Arkadiusz III a, Błaszczyk Paweł III
a, Herman Marcin III a, Walczak Kamil III b, Grzelak Grzegorz II a,
Przybylak Adam II a, Frankowski Wojciech II a, Włodarczyk Dominik II a,
Barzyński Mateusz II b, Kaźmierak Jacek II b, Kubiak Damian II b, pokonała
wszystkich przeciwników zajmując I miejsce. 
Serdecznie gratulujemy zarówno chłopcom jak i dziewczętom.
                                                                            
                                                                               Natalia i Karolina 

Gimnazjum
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               Podziękowania dla Rodziców

DEUTSCHE ECKE

Weihnachtswortschatz czyli słownictwo „świąteczne”

Święta - Feste
Adwent - der Advent
Boże Narodzenie - Weihnachten
Wieniec adwentowy – der Adventskranz
Kalendarz adwentowy - der Adventskalender
Stroić choinkę – den Weihnachtsbaum schmucken
Wieszać bombki - Glaskugeln aufhangen
Zapalać świece - die Kerzen anzunden
Wigilia - der Heiligabend 
Żłobek - die Krippe
Anioł -der Engel
Mikołaj – der Weihnachtsmann
Biblia - die Bibel
Choinka - der Tannenbaum
Bombki - die Weihnachtskugeln
Lampki - die Lichter
Łańcuchy - die Ketten
Prezent - das Geschenk
Rózga - die Rute

Dekoracja świąteczna Akcja "Jabłka w szkole"

Gwiazdka - das Sternchen
Kolęda - das Weihnachtslied
Wieczerza -das Abendessen
Łamać się opłatkiem - die Oblate teilen
Pasterka - die Christmette

Jedna z najpiękniejszych kolęd w języku niemieckim:

„Leise rieselt der Schnee”
Leise rieselt der Schnee
Still und starr ruht der See
Weihnachtlich glänzet der Wald
Freue dich, Christkind kommt bald

In den Herzen wird's warm
Still schweigt Kummer und Harm
Sorge des Lebens verhallt
Freue dich, Christkind kommt bald

Bald ist heilige Nacht
Chor der Engel erwacht
Hört nur, wie lieblich es schallt
Freue dich, Christkind kommt bald.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie składają ogromne podziękowania
Państwu Banasiakom- rodzicom Natalii z klasy I A za przekazanie szkole
choinek oraz Państwu Sobczakom - rodzicom Łukasza z klasy III A za
obdarowanie uczniów jabłkami.

Dzięki Państwu pracownie w naszej szkole zdobią świąteczne drzewka 
i każdy uczeń  otrzymuje codziennie pyszne jabłko. 

UWAGA!
17 grudnia w naszej szkole odbędzie się sprzedaż stroików świątecznych.
Za zebrane pieniądze zostanie zakupiona drukarka do pracowni
artystycznej. 
Serdecznie Zapraszamy !!!
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