Sport to zdrowie!

Zapraszamy do uczęszczania na nasze szkolne zajęcia
SKS z piłki siatkowej, koszykowej, nożnej oraz tenisa
stołowego. Pytajcie swoich nauczycieli wychowania
fizycznego, w których dniach i o jakich godzinach są
zajęcia.
Wszyscy są mile widziani, zarówno chłopcy jak
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i dziewczyny!
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Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach

Wrzesień 2016/2017
Międzynarodowy Koncert
Orkiestr Dętych
W dniach 16-18 września odbyły się warsztaty w
Kędzierzynie-Koźlu. Podczas
zgrupowania wraz z chórem z
Głuchołaz
przygotowywaliśmy repertuar do koncertu finałowego Śpiewająca Polska.
Warsztaty zakończyły się koncertem w ramach drugiego
Międzynarodowego
Koncertu Orkiestr
Dętych, gdzie wraz
muzykami z całej
Europy wykonaliśmy
utwór
pt.."Music" Johna
Milesa.
cd. str.2

Przed nami zapowiada się
gorący październik oraz Ogólnopolski Konkurs Chórów Acapella w Bydgoszczy.

Terminy Dyskotek

Trzymajcie za nas kciuki!!!!!

27.09.2016
27.10.2016
22.11.2016
19.01.2017
11.05.2017
01.06.2017

Anna Maleńczyk

Senioralia 2016

Dnia 19 września uczniowie Gimnazjum nr 1 w Głubczycach wzięli udział w przemarszu z Domu Dziennego Pobytu przed Ratusz Miejski w ramach współpracy z Głubczycką Radą Seniorów. Zadaniem uczniów naszej szkoły było
przebrać się w stylu lat
20-30 ubiegłego wieku.
W
„Senioraliach”
uczestniczyły również
przedszkola oraz szkoły
ponadgimnazjalne i podstawówki. Podczas przemarszu słuchaliśmy muzyki z tamtych lat oraz godnie reprezentowaliśmy naszą
szkołę. W ratuszu odbyły się różne występy, między innymi
tańce oraz śpiew. Z naszej szkoły wystąpiły: Liwia Wieczorek, Anna Maleńczyk i Wioletta Klim. Uczennice wykonały
piosenkę pt. „Na pierwszy znak”, a Dominika Haładus zatańczyła salsę solo. Następnie uczniowie robili sobie zdjęcia
przed ratuszem, również w stylu retro. Myślę, że każdy z nas
bardzo się postarał i wszyscy, mimo deszczowej pogody,
wrócili z uśmiechem na ustach.
Dominika Haładus
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Gorąco zapraszamy na nasze dyskoteki szkolne! Pamiętajcie, każdy
kto przyjdzie, na następny dzień nie może być pytany. Koszt wstępu za
każdym razem to tylko 3 zł. Zgoda z zaznaczonymi terminami obowiązuje przez cały rok szkolny! :D

Gimnazjum – Facebook
Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszej
strony na Facebooku. Są tam wrzucane wszystkie
informacje o imprezach, wyjściach i uroczystościach szkolnych. Lajkujcie i komentujcie !
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