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Z życia klas IV-VI
DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA W CZELUŚCINIE
Uczniowie naszej szkoły podstawowej, którzy mieszkają w Czeluścinie i Czeluścinku
po raz pierwszy przygotowali i zaprezentowali program artystyczny dla swoich rodziców.
Spotkanie miało miejsce 29 maja 2011 roku na boisku sportowym w Czeluścinie. Trzeba
przyznać, że pogoda tego dnia była idealna i sprzyjała imprezie plenerowej. Wszyscy
uczniowie recytowali wiersze, opowiadali żarty, śpiewali piosenki oraz tańczyli dla swoich
rodziców. Były również wspólne gry i zabawy. To był prawdziwy festyn rodzinny!
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Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.
Sylwia Grzelczak
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NIECODZIENNY GOŚĆ

W dniu 6 czerwca 2011r.
przy okazji pobytu
w pępowskiej parafii odwiedziła
naszą szkołę s. Anuncjata
ze Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej, misjonarka
z Kamerunu. Spotkała się zarówno
z uczniami szkoły podstawowej,
jak i gimnazjum. Przybliżyła
naszym dzieciom i młodzieży,
jakie są warunki życia, nauki
i opieki zdrowotnej w tym
afrykańskim kraju. Uczniowie
słuchali, oglądali zdjęcia z misji
i podziwiali pamiątki, wykonane
ręcznie przez kobiety.

Laleczki wykonane ręcznie z materiałów ekologicznych.

CK

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT
W kwietniu uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie
Ortograficznym. Zadanie konkursowe polegało na uzupełnianiu tekstu, który był
„naszpikowany” ortograficznymi zawiłościami. Uczestnicy turnieju wykazali się dobrą
znajomością zasad pisowni i ortografii. Spośród 37 uczniów z testem najlepiej poradziła
sobie uczennica klasy Vb, Julia Krzyżoszczak, która bezbłędnie wykonała wszystkie
zadania. II miejsce ex aequo zajęli: Anna Wożniak z kl. VIa, Jakub Rzepka i Nikola
Sudolska z kl.Va. III miejsce przypadło Erykowi Andrzejewskiemu z kl.Va.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Joanna Góźdź
Marlena Wachowiak
Zofia Przeniczka

4

Życie Szkoły. Nr 39. Część 2. Maj - czerwiec 2011

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW O CZESŁAWIE MIŁOSZU
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą urodzin poety Czesława Miłosza
w szkole podstawowej zostały zorganizowane dwa konkursy. Konkurs „Co wiem
o Czesławie Miłoszu?” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wzięło w nim
udział 37 miłośników poezji polskiego noblisty. Wypełnione karty konkursowe uczniowie
wrzucali do specjalnej skrzynki, która znajdowała się przy gazetce o Czesławie Miłoszu.
Największą wiedzą o autorze „Doliny Issy” wykazali się: Michał Andrzejewski, Szymon
Marciniak, Martyna Cieplik, Martyna Sarbinowska, Paulina Wojciechowska, Weronika
Kowalik i Eryk Andrzejewski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci
nagrody książkowe.
Konkurs literacki „Co znajduje się za furtką?” był inspirowany wierszem Czesława
Miłosza. Opowiadania, które zostały zgłoszone do konkursu, świadczyły o bogatej wyobraźni
twórców. Talentem pisarskim wykazali się szczególnie laureaci:
I miejsce - Julia Krzyżoszczak, Hubert Lewandowski
II miejsce - Nikola Sudolska
III miejsce - Eryk Andrzejewski
Wyróżnienia: Szymon Szober, Magdalena Matuszak, Karolina Matuszewska, Dagmara
Piotrowiak
Uroczyste podsumowanie obu konkursów oraz konkursu ortograficznego miało
miejsce na apelu w dniu 11 maja. Dyplomy i nagrody wręczały organizatorki konkursów
wraz z panią dyrektor Cyrylą Krajką. Na to spotkanie członkowie Koła Teatralnego
przygotowali recytację wierszy Miłosza i prezentację życiorysu poety.
Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie nagród dla laureatów konkursowych
zmagań.
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Joanna Góźdź
Marlena Wachowiak
Zofia Przeniczka
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SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
Dnia 3 czerwca 2011 roku, po raz kolejny, odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy
o Wielkiej Brytanii, w którym wzięło udział 17 uczniów ze szkoły podstawowej.
Wszyscy uczestnicy tego konkursu przez kilka tygodni poszerzali swoje wiadomości
z zakresu kultury, geografii, architektury i historii Wielkiej Brytanii, aby ostatecznie napisać
test w wersji angielskiej i sprawdzić swoją wiedzę.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: Eryk Andrzejewki (kl.Va), Jakub Rzepka (kl.Va)
oraz Karolina Matuszewska (kl.VIa), Julia Krzyżoszczak (kl.Vb) i Monika Markowska
(kl.VIa).
Gratuluję laureatom i zachęcam wszystkich uczestników do dalszego poszerzania
wiadomości z tej dziedziny!
Sylwia Grzelczak

W ŚWIECIE BOGÓW GRECKICH
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Dnia 7 czerwca 2011r. odbył się turniej mitologiczny przeznaczony dla uczniów klas
piątych. Każda klasa wystawiła swoich przedstawicieli, którzy mieli zmierzyć się w konkursie
wiedzy o mitologii. Uczestników oceniało jury w składzie: p. dyrektor Cyryla Krajka,
p. Bernadeta Kaźmierczak, p. Alicja Greutzmacher. Już pierwsza konkurencja turnieju
sprawiła, że publiczność poczuła się jak w świecie bogów greckich. Każdy z uczestników
konkursu zaprezentował sylwetkę wybranego przez siebie bohatera mitologicznego.
Najciekawiej opowiadali o swoich losach: Eris (Zuzanna Zjeżdżałka), Posejdon (Jakub
Rzepka), Hermes (Eryk Andrzejewski) i Apollo( Szymon Szober). Uczniowie rozwiązywali
zagadki i odpowiadali na pytania dotyczące mitologii. Uważnie obserwowali scenki
mitologiczne: „Porwanie Kory do Hadesu” oraz „Rzucenie jabłka przez boginkę Eris”
zaprezentowane przez dziewczęta z klasy Va: Nikolę Sudolską, Annę Klupś, Joannę Pospiech
i Marię Nadolną.
Turniej został zorganizowany przez panie: Zofię Przeniczkę i Marlenę Wachowiak.
Zdobywcą I miejsca został Eryk Andrzejewski z klasy Va (Hermes), II miejsce zajęła Julia
Krzyżoszczak z klasy Vb (Demeter), a III miejsce przypadło Jakubowi Rzepce z klasy Va
(Posejdonowi). Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
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Zofia Przeniczka

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI
W dniach 30-31 maja 40-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły przebywała
na wycieczce w Kotlinie Kłodzkiej. Opiekę nad turystami z klas VIa, VIc szkoły
podstawowej oraz IIc i IIIc gimnazjum sprawowały panie: K.Dzierżgowska, M.Krajka,
E.Fabisiak i J.Góźdź.
Wspaniała słoneczna pogoda sprawiła, że wszystkie zaplanowane punkty programu
zostały zrealizowane. W pierwszym dniu wycieczki byliśmy w miejscowości Złoty Stok,
gdzie zwiedziliśmy nieczynną już kopalnię złota. Po zwiedzaniu kopalnianych podziemi
udaliśmy się do Parku Linowego „Srebrna Góra”. Tam, najodważniejsi uczniowie,
odpowiednio zabezpieczeni, rozpoczęli wspinaczkę po wyznaczonej trasie. Przejście
po chwiejnych elementach kilka metrów nad ziemią wymagało dużej odwagi i niezwykłej
sprawności. Wszystkim śmiałkom udało się sprawnie dotrzeć do mety.
W drugim dniu wycieczki chodziliśmy po Górach Stołowych. Najpierw weszliśmy
na Szczeliniec, skąd podziwialiśmy piękną panoramę Kotliny Kłodzkiej. Dla wielu
zaskoczeniem był śnieg znajdujący się w zacienionych szczelinach skalnych. Niezwykłym
przeżyciem okazał się spacer po Błędnych Skałach, kształtem przypominających grzyby
i różne postacie. Ostatnim punktem programu był pobyt w Wambierzycach, gdzie
zwiedziliśmy bazylikę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, podziwialiśmy ruchomą
szopkę i odpoczywaliśmy w wiejskim skansenie. Uczniowie z dużym zainteresowaniem
oglądali zgromadzone w skansenie stare przedmioty, takie jak wózki dziecięce, telewizory,
ubrania wojskowe z czasów wojny i wiele maszyn związanych z rolnictwem. Wizytę w tym
uroczym zakątku zakończyliśmy wspólną biesiadą przy ognisku.
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Myślę, że cele wycieczki zostały osiągnięte. Jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć piękne
polskie góry i poznać ważne zabytki naszej kultury i historii.
Joanna Góźdź

DZIEŃ DZIECKA

Udział w scence kabaretowej przygotowanej przez Koło Teatralne ze szkoły podstawowej.
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Klasy IV-VI z plakatami antynikotynowymi przemaszerowały na stadion sportowy,
by wziąć udział w biegach.

Szkolna akcja plakatowa o charakterze antynikotynowym.
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Z życia gimnazjalistów
NIE PRZEGRAJ NA STARCIE!
Gimnazjum w Pępowie po raz
kolejny przystąpiło do Ogólnopolskiej
Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Akcja trwa
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r.
i przebiega pod hasłem:„ Dorastamy
– Rozumiemy - Pomagamy”.
Przy realizacji kampanii szkoła
współpracuje z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pępowie, która
pokryła koszty zakupu materiałów
dydaktycznych.
Zewnętrznym rekwizytem udziału w tegorocznej kampanii profilaktycznej
są czerwone bransoletki ZTU.
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Uczniowie klas I-III zaangażowani są w konkursy indywidualne:
•
Konkurs plastyczno - literacki „Namaluj lub opisz Twój dobry uczynek względem
innych”.
•
Konkurs indywidualny „Ping – Graj - Pong”.
•
Konkurs sportowy „O co biega?”
20 maja 2010 roku, w ramach profilaktyki uzależnień, gimnazjaliści uczestniczyli
w prezentacji multimedialnej pod hasłem „Nie przegraj na starcie”.
Uczniowie otrzymali ulotki na temat dopalaczy, które w trakcie pokazu były omawiane.
Na wstępie przedstawiono terminologię słowa „dopalacze”, następnie
przeanalizowano ich skład. Kolejno gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem obejrzeli dwa
wstrząsające filmy o skutkach zażywania tych substancji, nagrane przez swoich rówieśników
z innych szkół. W ramach hasła tegorocznej kampanii uczestnicy zostali poinformowani
o możliwościach pomocy kolegom/koleżankom, którzy zażywają bądź planują zażyć
dopalacze. Poproszono: „Dorastajcie… rozumiejcie… pomagajcie!”.
W kolejnym etapie, z dużą dozą humoru, zaproponowano uczniom alternatywy
zażywania dopalaczy: sport, jedzenie, zakochanie i śmiech, które w sposób naturalny
produkują endorfiny. Aby każdy z uczestników osobiście odczuł pozytywne działanie
hormonów szczęścia na organizm, zaprezentowano kilka bardzo zabawnych filmików. Sala
drżała od śmiechu, a uczniowie wyraźnie sygnalizowali, że wolą w taki sposób uwalniać
endorfiny ☺.
Podczas całej prezentacji towarzyszyła uczestnikom gazetka, która została
rozmieszczona w holu gimnazjum i będzie przez długi czas przypominała o tym, że: „Życie
jest tylko jedno. Dopalacze mogą je zniszczyć. Nie przegraj na starcie…”.
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Pedagog szkolny
Joanna Grobelna

Święto Konstytucji 3 Maja

Prezentacja multimedialna dla gimnazjalistów.
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UROCZYSTOŚĆ UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
W dniu 22 czerwca 2011r. gimnazjum ukończyło 74 uczniów.
„Przygoda jutra zależy tylko od nas. Przed nami nadzieje, niepokoje, mozolne szukanie drogi
i prawdy”.

„Życie jest szansą - więc ją schwyć.
Życie jest pięknem - podziwiaj je.
Życie jest wyzwaniem – dlatego zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem – wypełnij go.
Życie jest cenne – a więc doceń je.
Życie jest szczęściem – toteż zasłuż na nie”.
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Nagrodę Dyrektora za osiągnięcie najlepszego w szkole wyniku w danej części
egzaminu gimnazjalnego otrzymali: Jagoda Sobótka, Maciej Grobelny, Weronika Cichowlas
i Dariusz Klupś, a za najwyższy wynik ogólny egzaminu: Hanna Michalska.

Nagrodę Wójta za najlepsze świadectwo ukończenia gimnazjum otrzymali:
Hanna Michalska, Natalia Waleńska i Maciej Grobelny.
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Nagrody za osiągniecie wysokich wyników w nauce i wzorowe zachowanie.
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Wręczenie dyplomów ukończenia gimnazjum.

Czas podziękowań dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców…
„Pragniemy pozostać w Waszej pamięci jako obrazek namalowany ręką dziecka,
nieudolnością rozbrajający, naiwnością wdzięczny”.
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W programie artystycznym nie zabrakło refleksyjnych fragmentów, jak w piosence Boba
Dylana „Odpowie Ci wiatr”, wykonanej prze Natalię Kołodziejczak.z klasy IIId

„Przez ile dróg musi przejść każdy z nas / By móc człowiekiem się stać?”
CK
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ZJAZD SZKÓŁ IMIENIA JANA PAWŁA II
W KATEDRZE POZNAŃSKIEJ
33 szkoły w Wielkopolsce obrały sobie za patrona Jana Pawła II. II. Kilkanaście z nich
uczestniczyło w dniu 3 czerwca 2011r. w zjeździe dziękczynnym za beatyfikację Ojca
Świętego w Katedrze Poznańskiej. Zjazd został zaplanowany w 14. rocznicę drugiego pobytu
papieża Jana Pawła II w Poznaniu. W 1997 roku Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą
w Poznaniu na placu Mickiewicza pod Trzema Krzyżami.
Naszą szkołę reprezentowała 39- osobowa grupa gimnazjalistów pod opieką
nauczycieli,: p.Anny Raczkiewicz i p.D.Szczęsnej, wicedyrektor Cyryli Krajki oraz Księdza
Proboszcza Henryka Szwarca.

Uroczystą Eucharystię w katedrze celebrował Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki.
„Wejść w dziedzictwo Jana Pawła II, to nie tylko poznać jego sylwetkę i nauczanie, ale wejść
w świadectwo apostolskie, które mu przyświecało od początku jego drogi kapłańskiej aż po
ostatnie chwile”- przypominał wiernym ks. Arcybiskup. Metropolita poznański apelował też
do zgromadzonych, aby brali wzór ze swojego patrona i nie pomijali zła milczeniem,
lecz zawsze opowiadali się po stronie dobra, bo dobro zawsze powinno zwyciężać.
Ksiądz Arcybiskup zwrócił też uwagę na to, że uczniów Chrystusa nikt nie przymuszał
do ewangelizacji świata, bo oni sami chcieli głosić prawdę o Bogu.
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Po Mszy św. dla wszystkich uczestników został zorganizowany piknik na placu
Katedralnym, gdzie szkoły prezentowały się w krótkich programach artystycznych.
„Nie ma lepszego od Jana Pawła II” zabrzmiało mocno i przekonująco w wykonaniu zespołu
wokalnego.

Jesteśmy z siebie dumni, że wspólnie z innymi szkołami uczestniczyliśmy w tym
sympatycznym wydarzeniu.
CK
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EDUKACJA TEATRALNA
Dnia 9 maja gimnazjaliści z klas pierwszych i drugich obejrzeli przedstawienie
pt.„Świętoszek” wyreżyserowane na podstawie komedii Moliera pod tym samym tytułem.
Na scenie w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie zaprezentowali się aktorzy Narodowego
Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu.
„Świętoszek”- utwór o ludzkiej naiwności i jej konsekwencjach powstał z buntu
autora wobec panującej obłudy oraz fałszywej pobożności w XVII wieku we Francji. Główny
bohater to Tartufe, biedny przybłęda, który podstępem zdobywa względy szanowanego
mieszczanina, Orgona. Stwarzając pozory pobożności, ogłupia pana domu i jego matkę.
Dzięki nieufności żony Orgona, która wraz ze służącą knuje przeciw świętoszkowi intrygę,
Tartufe zostaje zdemaskowany.
Aktorzy zagrali profesjonalnie. Grę aktorską wyrazili mimiką, ruchem i gestem.
Chociaż na scenie było ich niewielu, bo tylko pięciu, prezentowali się znakomicie.
Występowali w strojach nawiązujących do epoki baroku. Ich efektowne kostiumy wzbogacały
scenografię i przyciągały uwagę widzów. Ważnym elementem spektaklu była muzyka.
„ Świętoszek” to komedia ponadczasowa, ponieważ dwulicowość i oszustwo ukazane
przez Moliera są wciąż aktualne.
Gimnazjalistki:
Katarzyna Chmielarczyk
Lena Markowska

NAD BAŁTYKIEM
25 maja uczniowie klas trzecich gimnazjum wyjechali na trzydniową wycieczkę nad
morze. Podróż trwała dość długo, bo aż 8 godzin. Zakwaterowani byliśmy w Sianożętach
w ośrodku wypoczynkowym położonym w pasie nadmorskim, 50 metrów od szerokiej
piaszczystej plaży. Domki, w których mieszkaliśmy, były bardzo ładne, czyste i zadbane.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy Kołobrzeg (Stary Rynek, konkatedrę, źródło solankowe, basztę
prochową), weszliśmy na latarnię morską i podziwialiśmy piękną panoramę miasta. Z kolei
w podziemiach latarni zwiedziliśmy muzeum minerałów. Wielką atrakcją był rejs statkiem
po wzburzonym morzu. Statek unosił się i opadał, wiatr rozwiewał włosy, a morska woda
rozpryskiwała się wokół nas. Widok unoszących się fal był urzekający. Po zejściu na ląd
zakupiliśmy pamiątki i udaliśmy się autokarem do Sianożęt. Po obiadokolacji i odpoczynku
późnym wieczorem przy ognisku smażyliśmy kiełbaski, gawędziliśmy.
Następnego dnia pojechaliśmy na poligon wojskowy Bastion do ukrytej wśród zieleni
twierdzy z bogatą kolekcją różnorodnego sprzętu pancernego. Strzelaliśmy z broni
pneumatycznej do celu, po wertepach poligonu jeździliśmy potężną amfibią na gąsienicach.
Po militarnych atrakcjach resztę dnia spędziliśmy na plaży. Wdychając morskie powietrze,
ciesząc się wspaniałą pogodą, brodząc w niezbyt ciepłej wodzie, plażą dotarliśmy do Ustronia
Morskiego. Po posiłku niektórzy wypoczywali na leżakach, inni pławili się w basenach
z podgrzewaną wodą, a część ponownie udała się nad morze. Wykorzystując bliskość morza
przed snem jeszcze raz poszliśmy na wieczorny spacer na plażę. Słońce już prawie zaszło,
morze bardzo spokojne, pusta plaża i my (niektórzy po raz pierwszy nad morzem). Można by
tak siedzieć do samego rana. Piękny widok.
Trzeciego dnia w drodze powrotnej kilka godzin spędziliśmy na Dzikim Zachodzie
Show.
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Wycieczka była wspaniała, dostarczyła nam wielu wrażeń i emocji. Wszyscy świetnie
się bawili. Nawet szkoda było czasu na sen. Żałowaliśmy, że trwała tak krótko. Na pewno
pozostanie w naszej pamięci na długo.
Uczennice klasy IIIa:
Natalia Waleńska
Barbara Szczęsna

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
Pod koniec maja 2011r. we współpracy z nauczycielami matematyki zorganizowaliśmy
Szkolny Konkurs Matematyczny. Konkurs ten przeprowadzamy co roku. Był on
zorganizowany dla uczniów z klas IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Przebieg
konkursu w kolejnych latach był podobny. Brali w nim udział uczniowie, którzy na pierwszy
semestr otrzymali co najmniej ocenę dobrą. Konkurs polegał na tym, że w ciągu 45 minut
uczestnicy rozwiązywali trudne zadania matematyczne z najróżniejszych dziedzin
matematyki. Zwyciężyła osoba, która na danym poziomie zdobyła największą liczbę
punktów. Konkurs ten co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Jest już
tradycją w naszej szkole.
Zwycięzcami na poziomie szkoły podstawowej zostali:
Klasy IV: I miejsce – Martyna Sarbinowska z kl. IVa,
II miejsce – Tomasz Kopciński z kl.IVb,
III miejsce – Tomasz Dobrosz z kl. IVb.
Klasy V: I miejsce – Jakub Rzepka z kl. Va,
II miejsce – Magdalena Matuszak z kl.Vb,
III miejsce – Julia Krzyżoszczak z kl.Vb.
W gimnazjum natomiast najlepsi byli:
Klasy I: I miejsce – Maksymilian Kempa z kl.Ia,
II miejsce – Katarzyna Pospiech z kl.Ia,
III miejsce – Rafał Małecki z kl.Ic.
Klasy II: I miejsce – Mateusz Andrzejewski z kl.IIc,
II miejsce – Dawid Grzonka z kl.IIb,
III miejsce – Jagoda Berger z kl.IIb.
Kamila Dzierżgowska

KANGUR MATEMATYCZNY
Dnia 17 marca 2011 w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Matematyczny”. Zmagania uczniów rozpoczęły się o 900 w trzeci czwartek marca, co jest
tradycją „Kangura”. Do Konkursu przystąpiło trzydziestu uczniów, 19 ze szkoły podstawowej
oraz 11 z gimnazjum. Młodzież była podzielona na trzy kategorie wiekowe: Maluch – klasa
IV szkoły podstawowej, Beniamin – V i VI oraz Kadet – I i II gimnazjum. Testy konkursowe
zawierały po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4
punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie, w każdej z powyższych
kategorii otrzymał w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów, maksymalnie mógł więc
uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych było 5 odpowiedzi oznaczonych
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literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna była poprawna. Za brak odpowiedzi
uczestnik konkursu otrzymywał 0 punktów; za błędną odpowiedź lub zaznaczenie więcej niż
jednej odpowiedzi doliczane były punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane
zadanie. W czasie trwania konkursu nie wolno było korzystać ani z kalkulatorów, ani
z technicznych środków łączności. Elementem konkursu było także prawidłowe wypełnienie
przez uczestników kart odpowiedzi. Po upływie regulaminowych 75 minut pisania zostały
zebrane karty odpowiedzi, a następnie wysłane do Regionalnego Komitetu Organizacyjnego
w Rokietnicy. Na wyniki musieliśmy trochę czekać, bo do 10 maja, ale cierpliwość się
opłaciła, ponieważ troje naszych uczniów uzyskało wyróżnienia na skalę całego kraju.
W kategorii Beniamin wyróżnienie otrzymał Jakub Rzepka z klasy Va, natomiast w Kategorii
Kadet: Mateusz Andrzejewski z IIc oraz Maksymilian Kempa z Ia. W nagrodę otrzymali
dyplomy oraz odznakę „Kangura”. Dodatkowo Mateusz i Jakub otrzymali nagrody
książkowe, zaś Maksymilian układankę logiczną Profi Cube.
Wszystkim biorącym udział, a w szczególności wyróżnionym w tegorocznej edycji
konkursu serdecznie gratuluję. Kolejny Kangur Matematyczny 15 marca 2012 roku.
Zapraszam.
Szkolny koordynator konkursu
Arkadiusz Błaszyk

MATMIX
W dniu 20 maja 2011r. w ramach
II Powiatowego Dnia Matematyki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Gostyniu odbył się drużynowy
powiatowy konkurs matematyczny
dla gimnazjalistów – MATMIX.
Celem konkursu jest rozbudzenie
zainteresowań młodzieży gimnazjalnej
przedmiotami ścisłymi, w szczególności
matematyką oraz popularyzacja nauk
ścisłych wśród młodzieży.
Do konkursu przystąpiły dwie
3-osobowe
drużyny
z
naszego
gimnazjum,
które
rywalizowały
z drużynami z powiatu gostyńskiego.
W pierwszym etapie konkursu
uczestnicy rozwiązywali zespołowo test
przygotowany przez organizatorów.
Następnie po przerwie, w trakcie której
komisja dokonała oceny prac, najlepsze
drużyny zakwalifikowały się do
drugiego etapu. W drugim etapie
zespoły odpowiadały ustnie na pytania z dziedziny nauk ścisłych. Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W tym roku jedna z drużyn z naszej szkoły, w skład
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której weszli: Jagoda Sobótka z kl.IIIb, Hanna Michalska z kl.IIIc i Jakub Ptak z kl.IIIb,
zajęła trzecie miejsce. Gratulacje !

Kamila Dzierżgowska
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MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA
W tym roku szkolnym po raz drugi został zorganizowany szkolny konkurs matematyczny:
„Mistrz Logicznego Myślenia”. Konkurs był długoterminowy – trwał 5 tygodni. Wziąć
udział w nim mogli wszyscy uczniowie klas szóstych lub gimnazjum, którzy do danego dnia
zgłosili swoje uczestnictwo. Konkurs polegał na rozwiązywaniu różnorodnych krzyżówek,
łamigłówek, rebusów
matematycznych itp. Inne zadania były przewidziane dla
szóstoklasistów i inne dla gimnazjalistów. Uczestnicy otrzymywali w każdą środę zadanie,
a rozwiązanie przynosili następnego dnia. Poprawne rozwiązanie i lista osób, które
przechodziły do kolejnego etapu, były wywieszane na gazetce. Po pięciu tygodniach już
w szkole odbywał się finał konkursu, gdzie spośród najlepszych uczniów został wyłoniony
Mistrz Logicznego Myślenia. Wśród szóstoklasistów zwycięzcą została Monika Markowska
z klasy VIa, drugie miejsce zajął Damian Marciniak z klasy VIb , a trzecie Agata Małecka
z klasy VIa.

Natomiast w gimnazjum pierwsze miejsce zajęli jednocześnie: Hanna Michalska z kl.IIIc
i Dawid Grzonka z kl.IIb, drugie miejsce Marta Pietrowska z kl.IIc oraz
Miłosz Waleński kl.IIc, a trzecie miejsce Natalia Matuszak z kl.IIIc.
Serdecznie gratulujemy!
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego
kręgu młodzieży, wzbogacanie słownictwa matematycznego, kształtowanie pojęć
matematycznych, oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć. Kształcenie
umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł
informacji. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń
matematycznych. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, przeprowadzania
rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości, dokonywania analizy
i syntezy. Myślę, że cykliczne przeprowadzanie tego konkursu mobilizuje dzieci do brania
w nim udziału, do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz stosowania ich w praktyce.
Kamila Dzierżgowska
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MARATON MATEMATYCZNY

Maraton Matematyczny, to konkurs, w którym uczniowie naszej szkoły brali udział
już trzy razy. W pierwszym roku gimnazjaliści, a w dwóch kolejnych latach także
szóstoklasiści. Konkurs polega na rozwiązywaniu testów matematycznych. Gimnazjaliści
rozwiązują pięć takich testów, szóstoklasiści trzy. Czas trwania testu wynosi 45 minut.
Zadania wydawane są zawsze o każdej pełnej godzinie – począwszy od 9.00. O rozpoczęciu
i zakończeniu maratonu decyduje indywidualnie każdy uczestnik. Dozwolone jest używanie
wszystkich przyborów geometrycznych, jak również kalkulatorów (własnych). Każdy
z uczestników może zrobić dowolną ilość przerw na zrelaksowanie się. Utrudnieniem w
testach jest to, że jest on testem wielokrotnego wyboru.
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W tym roku konkurs odbył się 14 maja w sobotę. Najlepszy wynik z naszej szkoły
osiągnął Maksymilian Kempa z klasy Ia – zajmując VIII miejsce. Dodam tylko, że w
konkursie brało udział prawie 300 osób. Z naszych szóstoklasistów najlepszy wynik osiągnęli
jednocześnie: Szymon Marciniak z kl.VIb i Kacper Pieprzyk z kl.VIc, którzy zajęli
XIV miejsce. Gratulujemy!
Organizatorem tego konkursu jest Gimnazjum numer 1 w Gostyniu. Nasza szkoła co
roku otrzymuje zaproszenie na konkurs, z którego z przyjemnością korzystamy. Uczniowie
z chęcią przystępują do rywalizacji, zdobywając umiejętności i nowe doświadczenia.
Kamila Dzierżgowska

ZDROWO I SMACZNIE
Na jednej z lekcji zajęć technicznych zajmowaliśmy się przygotowaniem sałatek. Było
to bardzo bogate doświadczenie, gdyż mogliśmy nauczyć się w ten sposób posługiwania
akcesoriami kuchennymi.
Na początku zajęć zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda grupa dostała
inny przepis do wykonania. Z przyniesionych składników przygotowaliśmy smaczne
i estetyczne sałatki. Zajęcia sprawiły nam wiele radości, nauczyliśmy się również współpracy
w grupach. Przypomnieliśmy sobie też zasady zachowania
przy stole i podczas
przygotowywania potraw. Dzięki tej lekcji poznaliśmy nowe sposoby przyrządzania jedzenia
i w końcu wykorzystaliśmy naszą wiedzę w praktyce. Chcielibyśmy, aby było więcej takich
zajęć.
Uczennice klasy IIcG:
Magdalena Durak
Amanda Norman
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PYSZNE KANAPKI

Po zajęciach teoretycznych z zakresu przygotowywania kanapek przeszliśmy
do praktyki. Kilkuosobowe grupy miały przynieść składniki do przepisów wcześniej
podanych przez panią Elżbietę Andrzejewską. Ustawieni wokół stołów zabraliśmy się
do pracy. Po sali roznosił się zapach świeżego chleba, tostów, szczypiorku, pomidorów
i innych przysmaków. Przygotowane wspólnymi siłami kanapki skonsumowaliśmy
z apetytem pod koniec lekcji, uprzednio porządkując miejsce pracy.
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Uważamy, że te zajęcia były bardzo pożyteczne, a ich efekty smaczne. Teraz możemy
sprawić niespodziankę rodzicom, przygotowując dla nich pyszne kanapki. Mamy nadzieję,
że będzie więcej takich lekcji.
Uczennice klasy IIcG:
Sławka Bigaj
Patrycja Wabińska

VIII WIELKOPOLSKI KONKURS TEOLOGICZNY
Dnia 27 maja 2011 roku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu odbył
się
VIII Wielkopolski Konkurs Teologiczny skupiający
naszą uwagę wokół tematu „Jan Paweł II
nauczycielem i wychowawcą młodzieży”.
W konkursie wzięły udział trzy uczennice
z naszej szkoły: Klaudia Cieplik, Monika Leciej
i Jagoda Ratajczak. Celem konkursu było oddanie
hołdu Janowi Pawłowi II jako nauczycielowi
i wychowawcy młodzieży. Ojcowskie słowo
Papieża jest wiecznie młode. Uczestnicy konkursu zgłębiali myśli i wskazania Ojca Świętego,
starając się jednocześnie nimi przejąć i nakarmić, gdyż były to słowa płynące z serca do serc
młodych ludzi. Przyswojone teksty stały się niegasnącym światłem, wskazującym drogę do
świętości.
Na zakończenie zmagań konkursowych, czekając na wyniki młodzież uczestniczyła
w bardzo cennym spotkaniu z o.Karolem Meissnerem. O.Karol to kapłan, zakonnik
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benedyktyn, a zarazem lekarz. Do zakonu wstąpił już po ukończeniu studiów medycznych.
Zajmował się psychologia i psychiatrią. Jest autorem wielu cennych publikacji dotyczących
małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki.

Wszyscy uczestnicy konkursu podczas finałowej uroczystości otrzymali cenne
nagrody książkowe skupiające uwagę na osobie bł. Jana Pawła II i dyplomy.
s. Judyta Patrycja Szymczak
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UCZNIOWSKA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

Uczniowie należący do Koła Fotograficzno – Informatycznego wzięli udział
w konkursie fotograficznym „Nasza fotopasja”. Dzięki środkom pozyskanym z Rady
Rodziców, prace uczniów zostały wyeksponowane w holu gimnazjum, a 12 uczestników
otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uczniowie zaprezentowali fotografie przedstawiające okoliczną przyrodę w różnych
porach roku, zdjęcia zwierząt i roślin, obiektów historycznych z terenu naszej gminy oraz
zdjęcia wykonane nocą bez lampy błyskowej. Na wystawie można było również obejrzeć
przykłady, jak uratować starą fotografię przed zniszczeniem lub jak artystycznie dodać
zdjęciu lat. Szczegóły na stronie: http://fotopasja.jalbum.net/wystawa/
Paweł Andrzejewski

WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!
................................................................................................................................
REDAKCJA i OPRACOWANIE: Cyryla Krajka
TEKSTY: Grono Pedagogiczne
PATRONAT: Dyrektor Zespołu Szkół
Krystyna Klepacka
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