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Gazetka szkolna wrzesień - październik 2015

Jak to zwykle bywa, tegoroczne
wakacje  znów  okazały  się  za  krótkie.
I choć dziwnym trafem pędzący niczym
ekspres czas  lata i  błogiego lenistwa
zwolnił,  ustępując  ponownie  miejsca
rytmowi szkolnemu, w murach naszej
szkoły znów zagościł gwar.  Wypoczęta,
rozszczebiotana młodzież zebrała się w tym wyjątkowym dniu w sali gimnastycznej,
gdzie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Następnie uczniowie rozeszli
się do klas, aby porozmawiać ze swoimi wychowawcami.
Z  okazji  pierwszego  dzwonka  wszystkim  naszym  uczniom  życzymy,  oczywiście,
jak najlepszych ocen w nowym roku szkolnym, ale przede wszystkim radości z nauki
i odkrywania swoich pasji oraz talentów.

Drodzy Pierwszoklasiści!!!
Witamy  Was  w  Gimnazjum  nr  2,  gdzie  panuje  miła  i  przyjazna  atmosfera.

Mamy nadzieję, że udało się już Wam tu zadomowić.
Postanowiliśmy  przedstawić  Wam  zalety  uczenia  się  w  naszej  szkole.

Nasi wykwalifikowani pedagodzy prowadzą ciekawe i obfitujące w wiadomości zajęcia
lekcyjne. Uczniowie chcący rozwijać swoje zdolności i  zainteresowania mają szeroki
wybór  kół  zainteresowań,  na  które  mogą  uczęszczać.  Uczniowie  mający  problemy
z nauką i potrzebujący wyrównania braków też znajdą coś odpowiedniego dla siebie.

Swoje  pasje  sportowe  można  rozwijać  na  wielu  dodatkowych  zajęciach
prowadzonych  przez  naszych  nauczycieli  wychowania  fizycznego.  Nasza  szkoła
prowadzi  wymianę szkolną ze Stiftsgimnasium z Xanten.  Co roku organizujemy dla
wszystkich  uczniów  Rajd  do  Deczna.  Wspólnie  bawimy  się  w  dyskotekach.
Uczestniczymy  w  wycieczkach  szkolnych  i  klasowych.  Poza  tym,  cała  społeczność
szkolna wraz ze swoimi rodzinami spędza miło czas podczas „Pikniku Rodzinnego”,
organizowanego corocznie z okazji Dnia Dziecka.

Życzymy Wam wytrwałości,  przyjaźni nawiązanych tu na całe życie, owocnej
pracy i  wspaniałych wspomnień, aby lata tu spędzone były przez Was jak najlepiej
wykorzystane oraz byście jako absolwenci stali się przykładem postaw, jakie promuje
nasza szkoła.

Opracowała: Joanna Gwizdała
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To już czwarty raz witaliśmy jesień na Rajdzie Gimnazjalistów!

W sobotni poranek uczniowie, rodzice, nauczyciele
i  sympatycy  Gimnazjum  nr  2  tłumnie  zgromadzili  się
na  szkolnym  dziedzińcu.  Punktualnie  o  godzinie  9.00
wyruszyli  oni  do  Deczna.  Wędrówka pełna  była  śmiechu
i rozmów. Gimnazjalistom towarzyszyli także ich niemieccy
koledzy,  którzy  przyjechali  na  wymianę  do  Świecia  oraz
absolwenci.  W  Decznie  czekało  na  uczestników  okazałe
ognisko,  kiełbaski  i  smakowitości  przygotowane  przez
rodziców,  nauczycieli  i  uczniów.  Posilona  młodzież
przystąpiła ochoczo do gry w siatkówkę. Można było także wypróbować swoich sił
w rzucie piłką lekarską oraz beretem. Nie zawsze leciał  on w odpowiednią stronę,
ale zawsze był to lot widowiskowy. Wiele dobrych emocji wzbudziły psy p. Radosława
Pyrki, które są trenowane do wyścigów w lasach. Zadowolone psy, dały popis swojej

prędkosci  i  zręczności,  czym  wzbudziły
podziw wszystkich obserwatorów. 

Syci  wrażeń  i  smakowitości
uczestnicy  IV  Rajdu  Gimnazjalistów
około południa wrócili do Świecia.

 Opracowała: Jolanta Kufel

**********************************************************************

Wyjście do kina!

W  piątek  9  października  uczniowie  wraz  z  swoimi
wychowawcami  poszli  do  kina  na  film  pt.  ,,Mały  Książę".
Ekranizacja  opowiada  historię  małej,  zagubionej
i  nieszczęśliwej  dziewczynki.  Jej  matka narzuca  jej  sztywne,
wręcz bezwzględne zasady. Ratunkiem dla dziecka okazuje się
ekscentryczny sąsiad, który przedstawia się jako Pilot. Nowy
znajomy opowiada jej o niezwykłym świecie, gdzie wszystko
jest możliwe. W świecie, do którego dawno temu zaprosił go
przyjaciel  –  Mały  Książe.  Tak  zaczyna  się  magiczna  i  pełna
przygód podróż Dziewczynki do krainy jej własnej wyobraźni
i do bajkowego Małego Księcia.

Opracowała: Klasa II a
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Wymiana szkolna ze szkołą z Xanten

Od  25  września  do  2  października  2015
roku odbyła się w naszej szkole polsko-niemiecka
wymiana młodzieży. „W rytmie naszych serc!”- tak
brzmiał  temat  przewodni  spotkań  młodzieży.

25  września  na  lotnisko  do  Bydgoszczy
przyleciała niemiecka grupa ze Stiftsgymnasium z Xanten. Następnego dnia odbył się
Rajd Szkolny,  wspólnie powędrowaliśmy do Deczna.  Tam mogliśmy upiec kiełbaski,
pograć  w  siatkówkę.  Gdy  uczestnicy  rajdu  powrócili  do  gimnazjum  nadal  trwała
integracja.  Później  wybraliśmy  się  do  pizzerii,  następnie  graliśmy  w  kręgle.

Niedziela  -  był  to  dzień,  w którym każdy  polski  uczestnik  wymiany  zabierał
do  domu  jednego  Niemca.  Niektórzy  wyjeżdżali  do  Rulewa,  Trójmiasta,
a inni pozostawali w domu.

W poniedziałek  około  godziny  10 wybraliśmy się  do Torunia.  Tam piekliśmy
pierniki  w  Muzeum  Piernika.  Spacerowaliśmy,  a  później  nadeszła  pora  wspólnego
obiadu,  po którym mieliśmy czas wolny.  O godzinie  17 przyjechaliśmy do Świecia.

We wtorek po raz pierwszy grupa niemiecka uczestniczyła w polskich lekcjach.
Następnie  poszliśmy  do  Urzędu  Miasta,  w  którym  powitał  nas  wiceburmistrz
Pan Krzysztof Kułakowski i  sekretarz gminy Pan Leszek Żurek. Później polska grupa
powróciła  na  lekcje,  zaś  grupa  niemiecka  zwiedzała  zamek  w  Świeciu.
W godzinach popołudniowych wspólnie  uczestniczyliśmy w warsztatach tanecznych.

W  środę  trwały  przygotowania  do  wspólnego  występu. Po  południu
wyjechaliśmy do Grudziądza na warsztaty czerpania papieru. Centrum handlowe Alfa
też dostarczyło nam uciechy.

W czwartek rano Pan Łukasz Bielecki  poprowadził  zajęcia sportowe. Po nich
nastąpiły  ostatnie  przygotowania  do  happeningu,  a  o  12.15,  na  dużej  przerwie,
został on przedstawiony dla społeczności szkolnej. Wspólnie tańczyliśmy „Czekoladę”,
malowaliśmy  twarze  i  świetnie  się  bawiliśmy.  Pod  wieczór  odbyła  się  pożegnalna
kolacja,  na  której  jeszcze  raz  mogliśmy  powspominać  spędzone  razem  chwile.

W  ostatnim  dniu  wymiany  przedstawiliśmy  prezentacje  klasom  pierwszym:
stworzyliśmy plakaty, wypełniliśmy ankiety ewaluacyjne i wyjechaliśmy do Bydgoszczy.
Tam zwiedziliśmy, m.in. Wyspę Młyńską i Stare Miasto. Na koniec odwieźliśmy grupę
niemiecką na lotnisko. Podczas pożegnania  nie zabrakło łez. Wróciliśmy do Świecia
ze  smutkiem,  bo  bez  przyjaciół  z  Niemiec,  ale  z  nadzieją   na   kolejne  spotkanie.

Uważam,  że  dzięki  tej  wymianie  mogliśmy  spędzić  niezapomniane  chwile,
dowiedzieć  się  czegoś  więcej  o  kulturze  niemieckiej  i  poznać  wspaniałych  ludzi.
Wszyscy  nie  możemy doczekać się  maja,   wówczas  wyjedziemy do Xanten i  znów
zobaczymy się z niemieckimi znajomymi.

Opracowała: Dominika Jakubowska
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V Kongres Kociewski w naszej szkole!!

9 października 2015 roku w naszym gimnazjum
odbywały się ,,Plachandry edukacyjne z uczbó"
w  ramach  V  Kongresu  Kociewskiego.  Celem
spotkania  nauczycieli  regionalistów  i  władz
było omówienie znaczenia edukacji regionalnej
w  wychowaniu  młodego  pokolenia.  Dzieci
z  przedszkola  zaśpiewały  ,,Hymn  kociewski".
Publiczność,  w  czasie   ich  występu,  wstała
i  zaśpiewała razem z nimi hymn. Podziw wzbudził  także występ zespołu ,,Świeckie
gzuby",  który  obchodził  właśnie  dziesięciolecie  swojego  istnienia.  Gzuby  pieknie
wykonały  tańce  ludowe  i  rozbawiły  publiczność  gadkami  w  gwarze  regionalnej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Świecia  p.  Jerzy  Wójcik
wręczył  dzieciom  z  zespołu  i  ich  opiekunom  upominki.
Następne  były  gimnazja.  Uczniowie  naszego  gimnazjum
zaprezentowali scenkę pt: ,,Człowieczy los".  Występ wzruszył
publiczność.  Po  zakończonych występach przyszedł  czas  na
poczęstunek.  Przysmaków  kociewskich  nie  brakowało.
Potem  usłyszeliśmy  podziękowania  dla  organizatorów  tego
kongresu.  A  my  dziękujemy  wszystkim  uczniom  za  wkład
pracy w to wydarzenie.  

Redakcja na podstawie tekstu na stronie internetowej gimnazjum.

Nowości w muzyce!

Fifth Harmony jest to amerykański girlsband
utworzony  w  programie  rozrywkowym  X-Factor
przez  Simona  Cowella  w  2012  roku.  Popularność
zyskał dzięki przebojowi „Worth It” nagranym z Kid
Ink.  Utwór  był  nominowany  do  Międzynarodowej
Nagrody Teen Choice Awards w kategorii  „piosenka
lata”.  W  skład  zespołu  wchodzą:  Camila  Cabello,
Lauren Jauregui, Normani Hamilton, Ally Hernandez,
Dinah  Hansen.  Ich   debiutancka  płyta  nosi  nazwę
„Reflection”.  Nagrały  piosenkę z  artystką Meghan Trainor  wykonawczynią  hitu „All
about that  bass”.  Debiutowały na trasie Neon Lights  Demi Lovato.   Ich najnowsza
piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu „ Hotel Transylwania 2”.

Opracowała: E. M. i  A. S.
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Polska jedzie na Euro!!!

W  ostatnim  meczu  Eliminacji  Mistrzostw
Europy,  Polacy  mierzyli  się  z,  zajmującą miejsce
za  nimi,  Irlandią.  Zwycięzca  meczu  miał
zagwarantowany  udział  w  ME,  natomiast
przegrany  musiał  zadowolić  się  udziałem  w
barażach.  Po  fantastycznym  meczu,  w  którym
Irlandczycy nie oszczędzali naszych piłkarzy, Polacy wygrali 2:1 po golach Grzegorza

Krychowiaka  i  Roberta  Lewandowskiego.  Gracz  Bayernu
Monachium  został  królem  strzelców  eliminacji,  co  dało

Polakom  jeszcze  jeden  powód  do  świętowania.
Podczas ME w 2012r. , które odywały się w naszym kraju
pomiędzy  polskimi  i  irlandzkimi  kibicami  panowała

przyjacielska  atmosfera.  Mimo  zaciętej  rywalizacji,
to się nie zmieniło, a na stadionie wszyscy razem się bawili.

Opracował: Damian Łukaszewski
**********************************************************************

Bez cukru...

2 września 2015 roku w szkole czekała na uczniów niespodzianka. Otóż, nasz
Pan Minister Marian Zembala wydał rozporządzenie: „Koniec z niezdrową żywnością!”
Teoretycznie  brzmi  to  świetnie.  Zdrowe jedzenie  =  zdrowa młodzież  i  lepsze  życie
społeczeństwa. My, uczniowie obalamy tę historyjkę. Szkolny sklepik, mający wielu
wśród nas fanów, został zamknięty. Czy tak drastyczne rozwiązanie było konieczne?
Nie wiadomo, co dokładnie Pan Minister miał na myśli. Czy mamy stracić na wadze?
Czy to są odpowiednio podjęte kroki? Nasze obiady wydawane w stołówce również
zostały  objęte  surowymi  zasadami.  Koniec  z  solą.  Koniec  z  cukrem.  Koniec  ze
smażonymi potrawami. Koniec ze śmietaną w mizerii.
Myślę,  że  Pani  Magdalena  Gessler  miałaby  w  tej  kwestii  wiele  do  powiedzenia.
Jednak, jak na razie kuchenne rewolucje w polskich szkołach prowadzi Pan Minister
Zdrowia.

Opracował: Zespół redakcyjny
**********************************************************************

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji
Narodowej. Wszystkim naszym Nauczycielom, tworzącym zacne Grono Pedagogiczne
życzymy wielu sukcesów oraz spełnienia się w tym trudnym zawodzie.
Jednocześnie dziękujemy za Wasz wysiłek i trud wkładany w naszą edukację.
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Eko – Wiadomości

Jesień zaczyna się dniem równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia
zimowego.  Na  półkuli  północnej  obejmuje  okres  od  23  września  do   22  grudnia.
Pierwszy miesiąc to wczesna jesień (złota jesień) jeszcze jest ciepło, chociaż nocami
się  już  ochładza.  Po  lesie  snuje  się  „babie  lato”.  Pola  są  puste,  żurawie  i  bociany
zbierają się do odlotu. Drzewa i krzewy zaczynają się przygotowywać do spoczynku
zimowego. Wczesna jesień to okres owocowania , dojrzewają nasiona i owoce licznych
drzew  i  krzewów.  W  drugiej  połowie  września  zdarzają  się  wczesne  przymrozki,
zaczyna się przebarwianie liści, pojawiają się odcienie żółtawe i czerwonawe. Okres
opadania  liści  rozciąga  się  w  czasie.  Sygnałem  jesieni  jest  dojrzewanie  żołędzi
i kasztanów. Jesień to również słoty połączone z opadami śniegu.
Ciekawostki przyrodnicze :

 Susza  taka  jak  tegoroczna  występuje  co  kilka  –  kilkanaście  lat,  nie  jest  więc▪
zjawiskiem ekstremalnym.

 Zakwit  sinic  w  Bałtyku  był  widoczny  z  pokładu  satelity  NASA  (sinokremowa▪
powierzchnia).
 W Zatoce Gdańskiej pojawiły się delfiny butlonose.▪
 Wprowadzono kary pieniężne za znaczną redukcję koron drzew.▪
 Na dachu Pałacu Kultury  i  Nauki  powstała  pasieka (4  ule  i  szereg miododajnych▪

krzewów i bylin).
Zagadka przyrodnicza – zwierzęta w historii.

Rozwiązanie należy przynosić do pani Hanny Golińskiej! Pierwsze pięć osób zostanie
nagrodzonych!!! Zachęcamy do udziału.
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„ BIO+”

Drużyna naszej szkoły w składzie :
1. Weronika Cel – klasa IIa
2. Julia Morka – klasa IIa
3. Olga Franckowska– klasa IIa
4. Anna Małecka – klasa IIb
5. Natalia Koślak – klasa IIb
6. Patrycja Staniszewska – klasa IIb
7. Paulina Żelazna – klasa IIb
8. Ola Mitana – klasa IIIb
9. Weronika Kuziemska – klasa IIIb
10. Alicja Suchocka – klasa IIIb
przystąpiła  do  drugiej  części  konkursu  ekologicznego  „BIO+”  –  bioróżnorodni,
bioświadomi,  bioodpowiedzialni  w  województwie  kujawsko-pomorskim.
Od 1  października  do 30  listopada 2015 roku uczennice  będą prowadziły  badania
i  obserwacje  przyrodnicze  na  terenie  miasta,  obserwacje  pogody.  Poza  tym
dokumentowały będą skład gatunkowy flory i fauny na wybranym obszarze. Przebieg
i wyniki badań zostaną przedstawione 15.12.2015r. komisji konkursowej.
W  ramach  konkursu  w  szkole  są  przeprowadzane  prelekcje  związane  z  tematyką
konkursu i ochrony przyrody:
1. Orientacja w terenie.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
3. Gatunki zagrożone wyginięciem, konfliktowe i inwazyjne.
4. Konieczność ochrony ptaków w Polsce.
5. Obrączkowanie ptaków jako metoda badawcza.
6. Formy ochrony przyrody w Polsce.
7. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
8. Biocenoza lasu, łąki, zbiornika wodnego.
9. Jak chronić polską przyrodę – NATURA 2000 .
10. Płazy i gady Polski.
Pierwsza część wykładów odbyła się 23.10.2015r., którą poprowadziła p. Anna Fryszka
z Wdeckiego Parku Krajobrazowego, druga część prelekcji odbędzie się 7.11.15 roku.
Naszej  drużynie  życzymy  wytrwałości,  wspaniałej  pogody  w  pracy  badawczej
i oczywiście wygrania głównej nagrody w finale konkursu.
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QUIZ
,, Jaka pora roku pasuje do Ciebie"

1. Która cecha charakteru najlepiej Cię opisuje?
a) opanowana/ny b) energetyczna/ny
c)spokojny/na d) uroczy/cza

2. Jaki jest twój żywioł?
a) ziemia b) ogień
c) woda d) powietrze

3. Wybierz cytat opisujący Ciebie?
a) ,,Ciesz się każdym dniem jakby miał być ostatnim"
b) ,,Miej ubaw zawsze i wszędzie"
c) ,,Zawsze czekaj na najlepsze chwile"                                                                 
d) ,,Wszystkie chwile są ważne"

4. Co jest najważniejsze w Twoim życiu?
a) rodzina b) przyjaciele
c) aktywny tryb życia d) odpoczynek i dużo snu

5.Gdzie chciałbyś/chciałabyś spędzić swoje wakacje?
a) camping w lesie b) na plaży blisko morza
c) góry d) w domu

****************************************************************
Wyniki Quizu:
Najwięcej odpowiedzi A:
Wiosna to coś, czego szukałeś; jesteś opanowany i kochasz czas, w którym wszystko
kwitnie i powoli robi się ciepło.

Najwięcej odpowiedzi B:
Lato  to  coś  wprost  idealnego,  jesteś  żywiołowy i  uwielbiasz  wysoką  temperaturę;
nie lubisz siedzieć w domu tylko spędzać aktywnie czas.

Najwięcej odpowiedzi C:
Zima - jesteś spokojny, uwielbiasz śnieg, a Twoja dusza raduje się, kiedy zbliżają się
święta i ferie.

Najwięcej odpowiedzi D:
Nie przepadasz za wielkimi zmianami, tak jak jesień, posiadasz swój niezwykły urok.
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Coś z języków obcych!

Język angielski!

Interesujesz się językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych? Pani Weronika
Zielińska zaprasza do udziału w konkursach z języka angielskiego. Można się czegoś
nauczyć, przy okazji otrzymać ciekawe nagrody!

W  listopadzie  Amerykanowie  obchodzą  swoje  najważniejsze  święto,  czyli  Święto
Dziękczynienia.  Z  tej  okazji  zachęcamy  do  rozwiązania  quizu  i  zdobycia  nagród.
Znajdź odpowiedzi na poniższe pytania, zapisz je na kartce i przynieś do pani Weroniki
Zielińskiej do 25 listopada.

THANKSGIVING QUIZ!

1. Where is Thanksgiving celebrated?
2. When is Thanksgiving celebrated in the USA?
3. Where and when did the first celebration of Thanksgiving take place?
4. Why is this holiday celebrated?
5. What are the main traditions connected with Thanksgiving Day?
6. Name traditional dishes eaten on Thanksgiving?

SANTA  CLAUS  IS  COMING  TO  TOWN! -  czyli  zbliżają  się  święta!  A  jak  święta
to  Gwiazdor.  Czy  wiecie,  że  wizerunek  Gwiazdora  prezentowany  przez  media
wymyślony  jest  przez  Amerykanów!  A  jakie  jeszcze  znasz  tradycje,  symbole  świąt
Bożego Narodzenia charakterystycznych dla krajów anglojęzycznych? 
Przygotuj plakat, na którym zaprezentujesz i opiszesz (w języku angielskim) symbole
i  tradycje  bożonarodzeniowe  w  krajach  anglojęzycznych,  a  gotowy  plakat  przekaż
pani Weronice Zielińskiej do 14 grudnia. Technika pracy dowolna.
Więcej informacji u pani Weroniki Zielińskiej!
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Coś po niemiecku:)

Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło. Ö=OE.

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Ich esse gern eine Kugel ...

2. Entschuldigung, ich ... zahlen.

3. Ich nehme ein Glas Saft, denn ich habe ...

4. Möchtest du eine Flasche Wasser oder eine ... Cola?

5. Eine ... Milchkaffee bitte.

6. ● Wir möchten zahlen.

    ○ Zusammen oder ... ?

7. Ich ... Hunger.

8. Was nimmst du ... trinken?

9. In vielen Regionen nennt man ihn ... (pączek)  und in Berlin einfach Pfannkuchen.

10.  ● Stimmt so.

       ○ ... schön.

11. Mein Freund isst gern Fastfood, er ... einen Hamburger.

12. Die drei Zauberwörter: danke, ..., Entschuldigung.

Hasło: ............................................................................

Rozwiązania należy przynosić do pani Izabeli Rulewskiej!
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UWAGA, UWAGA!!!

OGŁASZAMY  KONKURS  Z  JĘZYKA  NIEMIECKIEGO  NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ  KARTKĘ

ŚWIĄTECZNĄ.  FORMA  DOWOLNA!  Liczy  się  pomysł  wykonanie  i  estetyka  pracy.

Pamiętajcie,  to  konkurs  z  języka  obcego,  więc...  Życzenia  muszą  być  w  języku

niemieckim!  Kartki prosimy przynosić do 30.11.2015 roku do pani Urszuli Świderskiej

i pani Izabeli Rulewskiej.

**********************************************************************

Trwają zapisy na wymianę szkolną 2016/2017. Zbieramy kolejną 15-osobową grupę

na projekt przyrodniczy! Osoby chętne mogą zgłaszać się do pani Urszuli Świderskiej

i pani Izabeli Rulewskiej. Ilość miejsc ograniczona!!!

Zebranie  informacyjne  dla  rodziców,  odbędzie  się  o  zebraniach  z  rodzicami

w dniu 12.11.2015 roku.

**********************************************************************

Jak  co  roku,  na  początku  grudnia  2015  roku,  uczniowie  naszej  szkoły  będą  mogli

skosztować  przepysznych  słodkości  oraz  zaśpiewać  kolędy  w  języku  niemieckim,

podczas organizowanego jarmarku świątecznego – Weihnachtsmarkt.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!
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KOŁA PRZEDMIOTOWE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Prowadzący zajęcia Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Sala

Bednarska Jolanta Koło chemiczne wtorek
środa

14:15-15:00
14:15-15:00

201
201

Buksińska Maria Koło artystyczne czwartek 14:15-15:00 102

Golińska Hanna
 

Koło biologiczne wtorek
środa

14:15-15:00
14:15-15:00

212
212

Łaska Anna Koło gospodarstwa domowego wtorek 14:15-16:00 9

Niedziałkowska 
Agnieszka

Koło języka angielskiego
 

wtorek
środa

13:25-14:10
14:15-15:00

203
203

Steckiewicz Agata Koło języka angielskiego piątek 12:30-13:15 204

Poraj Katarzyna Koło chemiczne
 

czwartek
piątek

14:15-15:00
14:15-15:00

201

Rulewska Izabela Koło języka niemieckiego wtorek 14:15-15:00 202

Szczęśniak Jadwiga Koło matematyczne wtorek 14:15-15:00 105

Szulz Beata Koło matematyczne czwartek 13:25-14:10 11

Szulz Beata Koło teatralne wtorek 14:15-15:00 10

Nikołajczyk Łukasz SKS
Otwarta sala

wtorek
czwartek

15:00-16:30
15:00-16:30

sala gimn.

Bielecki Łukasz SKS (kl.2c) wtorek 8:00-8:45 sala gimn.

Padrak Przemysław Zajęcia praktyczno-techniczne czwartek 14:15-15:45 9

Kowalski Tomasz SKS piątek 15:00-16:30 sala gimn.

Andrys-Steckiewicz 
Agata
 

Zajęcia logopedyczne czwartek
wtorek

13:30-15:00
8:00-8:45
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego!!!

Wkrótce w naszym Gimnazjum odbędą się wybory do SU.
Wszystkich chętnych prosimy o przyniesienie plakatów wyborczych

do pani Agnieszki Niedziałkowskiej! Zapraszamy do współpracy.

***************************************************************************

Przygotowaliśmy dla Was pierwszy numer naszej 
gazetki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.
Chcemy redagować kolejne numery, dlatego prosimy Was  

o uwagi, sugestie, ciekawe tematy czy rubryki.  
Każdą propozycję uważnie przeanalizujemy.

Gorąco zachęcamy do współpracy!
Życzymy przyjemnej lektury.

Dziękujemy za przeczytanie naszej gazetki!!

Gazetkę opracowali:
 Klasa 2a z wychowawcą oraz inni nauczyciele!


