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KONKURS ORTOGRAFICZNY “STRUMIEŃSKA ŻABA”
19 listopada w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu odbył się X Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. Tekst dyktanda został ułożony przez prof. 
Aldonę Skudrzyk z Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie, zgodnie z regulaminem, 
wzięło udział 3 uczniów naszego gimnazjum: Łukasz Czendlik, Karolina Rzepiela, 
Paulina Szendzielarz. Karolina Rzepiela zajęła 4 lokatę na 52 uczniów piszących 

dyktando, jest to najwyższy wynik w tym konkursie w historii naszej szkoły, bo w poprzednich 
latach nasi gimnazjaliści zajmowali już 5 i 9 miejsce. 25 listopada podczas uroczystego podsumowania X 
edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Strumieńska Żaba” Karolina Rzepiela odebrała dyplom i 
nagrodę.

Aleksandra Wigłasz

Zespół redakcyjny: mgr Felicja Dudzińska, mgr Aleksandra Wigłasz, Kaja, Jola, Kasia, Ewelina, Joasia
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka

GIMNAZJALNIK
Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki
Świętą noc złocista gwiazda opromienia
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym
Obdaż nas radością i szczęściem prawdziwym
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Błogosławieństwa Bożej Dzieciny
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą nauczyciele i uczniowie



GIMNAZJALNIK NR 5(50), GRUDZIEŃ 2010

2

NOWE ZADANIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM - REALIZACJA PROJEKTU 
EDUKACYJNEGO

W tym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej gimnazjum po raz pierwszy będą realizować projekt 
edukacyjny na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 
mającym na celu rozwiązywanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod pod 
kierunkiem nauczycieli. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te 
treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania: wybranie tematu, określenie celów, zaplanowanie 
etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań i publiczne przedstawienie rezultatów. Szczegółowe 
warunki realizacji projektu edukacyjnego określa corocznie dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będzie wpisywać się 
na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego będzie 
miało wpływ na jego ocenę zachowania.

W roku szkolnym 2010/2011 projekt edukacyjny będzie realizowany przez grupę nauczycieli: Jolanta 
Musiolik - lider, wychowawcy klasy drugiej: Marcin Słama, Agnieszka Spaczek-Krzywoń, Barbara Szczypka 
oraz Dorota Galusik, Joanna Maciałowicz, Aneta Macura-Chrząszcz. Tematem projektu będzie promocja 
gimnazjum.

Dyrektor Felicja Dudzińska

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W listopadzie odbył się etap szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Aby zakwalifikować 
się do etapu rejonowego, który będzie miał miejsce w styczniu, należało zdobyć 80% i więcej punktów 
możliwych do zdobycia. Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia przedstawia poniższa tabela.

PRZEDMIOT
LICZBA UCZNIÓW W 
ETAPIE SZKOLNYM

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWA-
NI DO ETAPU REJONOWEGO

NAUCZYCIEL PRO-
WADZĄCY

JĘZYK POLSKI 6
Karolina Rzepiela (3b)
Diana Sikora (3b)
Paulina Szendzielarz (2c)

Aleksandra Wigłasz
Aleksandra Wigłasz
Krystyna Penkała

JĘZYK
ANGIELSKI 9 ------------------------- -------------------------

BIOLOGIA 1 Joanna Skiba (3b) Wioletta Kominek

HISTORIA 11
Diana Sikora (3b)
Joanna Skiba (3b)

Jolanta Musiolik

WIEDZA O SPO-
ŁECZEŃSTWIE 16 ------------------------- -------------------------

GEOGRAFIA 6
Piotr Boruta (3c)
Klaudia Ciemała (2c)

Felicja Dudzińska

MATEMATYKA 28
Klaudia Kubala (2c)
Karolina Rzepiela (3b)
Diana Sikora (3b)

Barbara Szczypka
Joanna Hrapkowicz
Joanna Hrapkowicz

FIZYKA 1 ------------------------- -------------------------

JĘZYK
NIEMIECKI 5 Olaf Warzecha (3a) Iwona Wiencek
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Dnia 14 października 

obchodziliśmy w naszej 
szkole Święto Edukacji 
Narodowej. Uśmiechnięci 
i szczęśliwi przybyliśmy w 
szkolne mury, czekając ze 
zniecierpliwieniem na obiecane 
atrakcje.

U r o c z y s t o ś ć 
rozpoczęła się 
c e r e m o n i a ł e m 
ślubowania pocztu 
sztandarowego wraz 
z przekazaniem 
sztandaru. Następnie 

głos zabrała pani dyrektor 
i przewodniczący Rady Rodziców 
- Dariusz Sławiński. Uczniowie 
p r z y g o t o w a l i 
p r o g r a m 
artystyczny, w 
którym ukazali 
n a u c z y c i e l i 
z zupełnie 
n i e z n a n e j 
nam strony. 
G i m n a z j a l i ś c i 
w strojach 
policjantów prowadzili śledztwo 
w sprawie kradzieży ołówka 
pozostawionego w pokoju 
nauczycielskim. Znalezienie 

winnego w tej sprawie nie było 
łatwe, toteż 
k o n i e c z n e 

się stało 

przeanalizowanie postępowania 
każdego z nauczycieli. Ostatecznie 
winą obarczona została pani 
Barbara Szczypka, którą zakutą w 

kajdanki wyprowadzono 
z sali w rytm muzyki pochodzącej 
z serialu “Ojciec 

Mateusz”.
Kolejnym, najbardziej 
oczekiwanym punktem 

uroczystości były 
otrzęsiny klas pierwszych. Nasi 
świeżo upieczeni gimnazjaliści 
zmagali się w wielu  konkurencjach: 
siłowych, muzycznych oraz 

sprawdzających ich 
kulinarne zmysły. 
Niepokonana okazała 
się klasa 1b.

Na koniec odbył 
się mecz pomiędzy 
nauczycielami a 

uczniami. Mimo iż młodzież 
gorąco dopingowała swoich 
rówieśników, zwycięstwo 

tradycyjnie przypadło 
n a u c z y c i e l o m . 
Jednak duma 
gimnazjalistów nie 
opuszczała i stale 
powtarzali słowa: “I 
tak byliśmy lepsi!”. 
Dzień ten był dla nas 
jak najbardziej udany 

i na pewno pozostanie w naszej 
pamięci bardzo  długo.

Kaja i Jola

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
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ŚLUBY PANIEŃSKIE
Dnia dziewiętnastego października 

bieżącego roku wszystkie oddziały klas 
trzecich udały się do cieszyńskiego kina 
„Piast”, by obejrzeć film pod tytułem 
„Śluby panieńskie, który jest adaptacją 
komedii Aleksandra Fredry o tym samym 
tytule. Jest to jedna z najnowszych i 
najgłośniejszych polskich produkcji. 
Podekscytowani i ciekawi rezultatów Filipa 
Bajona- reżysera filmu opuściliśmy szkołę 
po godzinie 9:00.

Akcja filmu rozgrywa się na początku 
XIX w. w Galicji pod zaborem austriackim. 
Wszystko zaczyna się dość ciekawie, otóż 
dwie młode dziewczyny - Klara i Aniela 
przyrzekają sobie nawzajem, iż nigdy nie 
wyjdą za mąż i od tej pory zamierzają 
lekceważyć ród męski. Jednak zakochany 
w Klarze Albin nie ma najmniejszego 
zamiaru rezygnować i postanawia walczyć 
o serce ukochanej. Podobnie Gustaw, 
którego serce na widok Anieli niemal 
wyrywa się z piersi, obmyśla zawiły plan, 
którego celem jest zdobycie względów i 
miłości swej wybranki. W tym momencie 
wybucha wielka wojna płci. Komedia 
zyskała ogromną popularność w dużej 
mierze dzięki obsadzie aktorskiej oraz 
dobrej reklamie. Głównie z tego powodu 
zareagowaliśmy pozytywnie na wiadomość 
o wyjeździe do kina. Entuzjazm towarzyszył 
nam przez większość czasu, jednakże 
film na dłuższą metę okazał się nużący i 
nieciekawy. Reżyser wprowadził do filmu 
elementy nawiązujące do współczesności, 
takie jak: telefony komórkowe, kolorowe 
magazyny itp. Trudno stwierdzić, co miały 
symbolizować lub do czego nawiązywać 
miały owe przedmioty. Bywały sceny, 
które faktycznie mogły rozbawić 
niejednego widza, jednak przewagę 
stanowiły momenty zbyt zawiłe, a przez 
to kompletnie niezrozumiałe. Opinie 
uczniów były podzielone. U większości 
“Śluby panieńskie” wzbudziły mieszane 
uczucia, lecz mimo wszystko zgodnie 
uważamy, iż czas spędzony w kinie nie był 
czasem straconym. Obejrzenie komedii 
wprowadziło nas nieco w ponadczasową 
twórczość Fredry.

Katarzyna Siewko i Ewelina Gill

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W poniedziałek 8 listopada 2010 roku o godzinie 8.00 w na-
szej szkole w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Wszyscy uczniowie byli 
ubrani w galowe stroje. Na 
początku został wprowa-
dzony sztandar. Podniośle 
odśpiewaliśmy hymn. Pani 
dyrektor wygłosiła krótką 

przemowę, która przypo-
mniała nam, w jakim celu 
się zgromadziliśmy. Później 
zobaczyliśmy wspaniałe 

występy uczniów, które 
przypomniały nam losy 
naszej Ojczyzny od zabo-
rów, aż do dnia 11 listopada 

1918 roku, kiedy to Polska 
po ponad 120 latach od-
zyskała niepodległość. W 
wypowiedziach uczniów 

znalazły się treści historycz-
ne, ale także wyrecytowane 
zostały wzruszające wiersze 
znanych polskich poetów. 
Przez całe przedstawienie 
towarzyszyły nam piękne 
śpiewy naszego szkolnego 

chóru, który poprowadził pan Tadeusz Kraszewski. Chór 
zaśpiewał wiele patriotycznych pieśni, między innym: „Pie-
chota” czy „My pierwsza brygada”. Młodzież z zaciekawie-
niem i w skupieniu wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. 
Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru. 
Akademia upamiętniająca ten szczególny dla Polaków dzień 
była bardzo interesująca, mam nadzieję, że wszystkim moim 
rówieśnikom zapadła ona w pamięć tak, jak mnie.

Joanna Skiba


