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GIMNAZJALNIK
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I OLIMPIADY

Kolejny  rok  szkolny  kończy  się  sukcesami  naszych  uczniów
w Konkursach Przedmiotowych i  Olimpiadach.  W etapie wojewódzkim
Konkursów Przedmiotowych znalazło się dwoje uczniów:  Maria Branny
(kl. 2) i Adam Szeruda (kl. 3) uczestnik 4 konkursów przedmiotowych.

Adam  został  laureatem  Wojewódzkiego  Konkursu
Przedmiotowego z Matematyki (przygotowany przez p. B. Szczypka) oraz
finalistą  Wojewódzkich  Konkursów  Przedmiotowych  z  Chemii
(p. I. Majka),  Fizyki  (p. A.  Borowiecki)  i  Geografii  (p. F. Dudzińska).
Ponadto Adam, jako pierwszy uczeń naszego gimnazjum, został również
finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów, która jest odpowiednikiem
Olimpiady  dla  licealistów.  Zarówno  tytuł  laureata  Konkursu
Przedmiotowego jak i  finalisty Olimpiady zwalniał  Adama z egzaminu
gimnazjalnego w części obejmującej matematykę oraz daje mu przepustkę
do dowolnie wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Marysia  została  natomiast  laureatką  Wojewódzkiego  Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego (przygotowana przez p. K. Penkałę).
Owoce  swojego  sukcesu  odbierze  w  przyszłym  roku  szkolnym,  kiedy
będzie zwolniona z części egzaminu w zakresie języka polskiego oraz tak
jak  Adam  będzie  mieć  zapewnione  miejsce  w  dowolnie  przez  siebie
wybranej szkole ponadgimnazjalnej.

Życzymy kolejnych sukcesów naukowych oraz czasu na rozwijanie
pozaszkolnych pasji.

KANGUR MATEMATYCZNY
Jak  co  roku  uczniowie  naszego

gimnazjum  mierzyli  się  z  zadaniami
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
Kangur. W tym roku 24 uczniów naszej szkoły
wraz  z  kilkoma  milionami  uczniów
w kilkudziesięciu  krajach  całego  świata
zmierzyło się z zadaniami o różnym poziomie
trudności. Po raz kolejny każdy uczeń startujący
w  konkursie  otrzymał  układankę  logiczną,
tegorocznym  wyzwaniem  dla  wyobraźni  był
magiczny  sześcian.  Czterem  uczniom  naszej
szkoły  udało  się  uzyskać  wysokie  wyniki.
Najlepszym  wynikiem  może  pochwalić  się
Adam  Szeruda (przygotowany  przez
p. B. Szczypka),  uczeń  klasy  3,  który  uzyskał
wynik  bardzo  dobry.  Ponadto  Weronika
Bogusz (kl.  3,  uczennicę  przygotowała
p. B. Szczypka),  Szymon  Antonik i  Michał
Soboszek (kl  2,  uczniów  przygotowała
p. R. Ciężkowska) zdobyli wyróżnienia.

Wszystkim  gratulujemy  i  zapraszamy
do udziału również za rok.

Barbara Szczypka

KONKURS RECYTATORSKI
W marcu  w Domu Narodowym w Cieszynie odbył  się  Powiatowy Konkurs  Recytatorski.  Wzięła w nim udział

uczennica kl. 3 Estera Witoszek i zajęła drugie miejsce oraz otrzymała nagrodę publiczności.
Aleksandra Wigłasz

ŚWIĘTO LICZBY   π
Od kilku lat tradycją naszej szkoły jest obchodzenie Dnia Liczby π, czyli

święta wszystkich matematyków. Jak lepiej uczcić ten dzień niż dobrą zabawą, czyli
rozwiązaniem  kilku  zadań
matematycznych  i  zagadek  logicznych.
W konkursie  wzięły  udział  3  drużyny
uczniów  oraz  po  raz  pierwszy  drużyna
nauczycieli  w  składzie:  Bernard  Banot,
Joanna Maciałowicz i Jolanta Musiolik. Po
próbach  zapamiętania  jak  największej
liczby  cyfr  w  rozwinięciu  liczby  π,
składania sześciennej kostki, po zadaniach
o  ślimaku  hazardziście  i  ojcach
wędkarzach, w wyniku bardzo wyrównanej
walki  z  innymi  grupami  i  czasem
zwyciężyła  drużyna  w  składzie:  Seweryn
Haratyk,  Paweł  Kurzeja  i  Grzegorz
Libiszewski.  Na  drugim  miejscu
uplasowała się drużyna nauczycieli,  a na trzecim żeńska grupa: Oliwia Jurkowska,
Wiktoria Kojma i Katarzyna Nawrat.
Gratulujemy  i  dziękujemy  za  wspólną  zabawę,  która  jak  co  roku  dowodzi,  że

matematyka  nie  musi  być  nudna  i  trudna.  Do  zobaczenia
w przyszłorocznych zmaganiach.

Barbara Szczypka, organizator Dnia Liczby π
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WORLD TALK – PROSTO Z INDONEZJI...
Gimnazjum w Dębowcu gościło przez  pierwszy tydzień

lutego  wolontariusza  z  Indonezji  –  studenta  Agunga  Asaba.
W ramach  programu  AIESEC  –  projektu  WORLD  TALK,
przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
wolontariusz  prowadził  zajęcia  w  języku  angielskim.  Celem
projektu jest nie tylko podnoszenie praktycznej znajomość języka
obcego  uczniów,  z  naciskiem  na  komunikację,  ale  także
przybliżenie uczniom i nauczycielom kraju, z którego pochodzi.
Nasi  gimnazjaliści  zapoznali  się  z  kulturą,  historią  i  polityczną
sytuacją  Indonezji,  jej  walorami  turystycznymi,  jak  również  jej
systemem edukacyjnym. Poza nauką języka angielskiego w klasie
uczniowie  mieli  sposobność  ćwiczenia  języka  na  zajęciach
sportowych,  w  których  nasz  gość  uczestniczył  oraz  w  trakcie
wycieczek  pozalekcyjnych.  Zgodnie  z  założeniem  projektu
WORLD TALK komunikowanie się w języku angielskim jest dziś
koniecznością,  a wiedza o otaczającym nas świecie czasami tym
bardzo  odległym,  poszerza  nasze  horyzonty  i  łamie  stereotypy.
Nasze  gimnazjum  jako  jedyne  w  powiecie  przystąpiło  do  tego
projektu i miejmy nadzieję, że nie był to ostatni raz!

Joanna Maciałowicz, nauczyciel j. angielskiego, koordynator
projektu

Serdeczne podziękowania należą się rodzinom Pawła Kurzeji
i Macieja Chwastka, którzy gościli w swoich domach Agunga.

WYCIECZKA KLAS 3 - WARSZAWA
24  –  26  kwietnia  2017  roku  klasy  trzecie  wyjechały  na

trzydniową wycieczkę do Warszawy. Wyruszyliśmy o godz. 6:00
z przystanku w Dębowcu,  a na miejscu byliśmy o godz.  12:00.
W pierwszym  dniu  zwiedzania  odwiedziliśmy Sejm  oraz  dach
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie dojechaliśmy
do  naszego  ośrodka  i  po
przydzieleniu  pokoi,
mogliśmy  się  rozpakować
oraz  zejść  na  obiadokolację.
Po posiłku zajęliśmy się sobą,
a o godz. 22:00 zaczynała się

cisza  nocna,  nad  którą  bacznie  czuwali  nasi
opiekunowie,  czyli  p.  Liliana Bisok-Broda,  p.  Jadwiga
Feber – Zawada, p. Joanna Maciałowicz oraz p. Barbara
Szczypka.

Następnego dnia o godz. 8:00 musieliśmy stawić
się  na  śniadanie.  Następnie  zabraliśmy  potrzebne
rzeczy  i pojechaliśmy  zobaczyć  Zamek  Królewski,
a później  Centrum Nauki  Kopernik,  które zrobiło na
nas  duże  wrażenie.  Na  koniec  udaliśmy  się  na  PGE
Narodowy.  Tam  również  ciekawie  spędziliśmy  czas,
ponieważ mogliśmy np. usiąść na miejscu, gdzie kiedyś
siedział  sam  Ronaldo.  Wieczorem  wróciliśmy  do
hostelu, gdzie znów czekała na nas obiadokolacja.

Trzeciego dnia musieliśmy wstać wcześniej,  bo
śniadanie  mieliśmy  o  godz.  7:30.  Zapakowaliśmy
walizki do autobusu i pojechaliśmy w miasto. Niestety,
pogoda  nie  dopisywała.  Padał  deszcz  i  było  chłodno.  Jednak,  aby  zwiedzić  Muzeum
Powstania Warszawskiego, wcale nie była potrzebna ładna pogoda. To miejsce zrobiło na
nas piorunujące wrażenie. Było tam bardzo klimatycznie i refleksyjnie. Ostatnim punktem
zwiedzania była „część zewnętrzna” Warszawy, czyli plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta,
Stare Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza.  W końcu ok. godz. 16:00 opuściliśmy stolicę.

Zmęczeni, ale wciąż jeszcze mający w pamięci obraz Warszawy dojechaliśmy do Dębowca o godz. 21:30.
Ta wycieczka pozwoliła nam dowiedzieć się więcej o naszym kraju i poznać kulturę oraz architekturę stolicy Polski.

Estera Witoszek
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