MISTRZ SŁÓWEK
Konkurs z języka niemieckiego odbędzie się pod koniec marca.
Zgłoszenie uczestnictwa u nauczycieli języka niemieckiego.

13 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował Walentynki dla
uczniów i nauczycieli. Zebrane dwa dni wcześniej kartki walentynkowe
zostały rozdane przez przedstawicieli SU. Wszyscy w tym dniu ubrani
byli na czerwono. Był to dzień pełen miłości, a same walentynki roznosiliśmy przez ekspres miłości (wózek z Lidla) . Walentynki minęły w
miłej i przyjemnej atmosferze.
Michał Szczepański 3b

WYCIECZKA DO KINA

Dnia 05.02.2015r. uczniowie klas 2a i 2d pojechali do kina, aby obejrzeć
film pt. ,,Bogowie i królowie’’.
Zbiórka odbyła się o godzinie 8.30. Po sprawdzeniu przez nauczycieli listy
obecności, wszyscy z uśmiechem wsiedli do autobusu. Pojechaliśmy do kina,
które mieści się w centrum handlowym w Kędzierzynie - Koźlu. Gdy rozdano
bilety, kupiliśmy różne smakołyki. Jeszcze tylko pani z obsługi dała każdemu
okulary 3D i zaczęła się projekcja. Film był bardzo ciekawy, a przekąski kupione przez nas bardzo smaczne. Po wyjściu z kina udaliśmy się do restauracji McDonalds, która znajduje się naprzeciwko centrum. Po otrzymaniu zamówienia udaliśmy się do stolików. Tam razem z przyjaciółmi rozmawialiśmy i jedliśmy zamówione posiłki. Minęło trochę czasu i trzeba było udać się
do autobusu.
Droga powrotna minęła bardzo szybko, a wrażenia były niesamowite.
Około godziny 14.00 byliśmy z powrotem. Wycieczka wszystkim się podobała, a film był bardzo interesujący.
Daria Wojnarowicz 2a, Nicola Mojzyk 2a
Opiekun: Mar zena Stadnik
email redakcji: g1.gazetka@op.pl
Strona internetowa szkoły: www.wodip.opole.pl/~g1glubczyce/
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Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych
III BIEG PAMIĘCI

Dnia 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w biegu pamięci „wilczym tropem”. Zbiórka odbyła się o godzinie 11:00, po czym udaliśmy się do kościoła,
aby wziąć udział we mszy świętej. Po mszy udaliśmy się do harcówki przebrać się w stroje sportowe, potem wyruszyliśmy marszem do lasu Głubczyce— Marysieńka. Gdy dotarliśmy na miejsce, czekał na nas druh. Otrzymaliśmy koszulki z wizerunkiem majora Łupaszki i Inki. Następnie zaczęliśmy
przygotowania do startu. Na znak gwizdka ruszyliśmy. Po dotarciu do mety
wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. Następnie szliśmy
marszem do miejscowości Królowe. Udaliśmy się do świetlicy, żeby chwilę
odpocząć, zjeść i napić się gorącej herbaty. Po posiłku wszyscy poszliśmy do
kościoła na nabożeństwo. Następnie wróciliśmy przed świetlicę, gdzie czekali na nas rodzice, by zawieźć nas z powrotem do domu. Tak zakończył się III
bieg pamięci.
Dawid Kumorek 2d

WYNIKI KONKURSÓW GMINNYCH 2015
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
I Bartosz Trynda
II Natalia Kozłowska
III Michał Waliduda

Wojewódzki Konkurs Historyczny
I Krzysztof Górecki
II Maciej Bartusik

Wojewódzki Konkurs
Języka Polskiego
I Alicja Świercz
I Kamila Tarnawska

Wojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego
I Alicja Świercz
II Szymon Długosz
II Katarzyna Rzym
III Bartosz Trynda

Wojewódzki Konkurs Chemiczny
I Bartosz Trynda
II Miłosz Rudziński
II Anna Hamerla
III Kamila Tarnawska

Wojewódzki Konkurs
Języka Niemieckiego

Wojewódzki Konkurs Biologiczny
II Kamila Tarnawska
III Antoni Wołoszyn

Wojewódzki Konkurs
Matematyczny

Wojewódzki Konkurs
Geograficzny
I Maciej Bartusik
II Natalia Kozłowska
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I Anna Hamerla
II Tomasz Kownacki

I Bartosz Trynda
II Katarzyna Łakomy
III Antoni Wołoszyn

BALLADYNA A CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY
FELIETON
Tytułowa bohaterka ,, Balladyny” Juliusza Słowackiego, prawdopodobnie przez każdego uważana jest za wcielenie zła i nie jesteśmy
w stanie zrozumieć, jak można wyrządzić taką krzywdę tylu osobom?
Pomimo tego sądzę, że Balladyna jest bliska każdemu z nas.
Balladyna była młodą dziewczyną o bladej cerze. Była bardzo
piękna, lecz wygląd nie zawsze odzwierciedla wnętrze człowieka.
Dziewczyna była ambitna, w życiu
dosłownie kierowała się hasłem ,, po
trupach do celu”. Prawdopodobnie
każdy z nas uważa, że Balladyna
jest pozbawiona jakichkolwiek
uczuć. Jednak czy taka jest prawda?
Sądzę, że współcześnie wiele osób
kieruje się tym samym mottem. Gdy
bardzo nam na czymś zależy, przestajemy się kierować dobrem innych, myślimy wtedy tylko o sobie. Podobnie postępowała Balladyna.
Jednak my, współcześni ludzie, uważamy, że takie zachowania nie mają nic wspólnego z czymś złym i często nie widzimy zła w sobie. Najpierw powinniśmy zastanowić się nad swoim zachowaniem, a dopiero
później wydawać wyroki.
Balladyna przypomina nas, współczesnych ludzi tym, że nie była pozbawiona uczuć - miała wyrzuty sumienia. Wiedziała, że źle postąpiła, gdy zabiła swoją siostrę. Jednak czasami nie można cofnąć
pewnych wydarzeń, chociaż bardzo by się chciało. Często tego doświadczamy w życiu i nie jesteśmy w tym osamotnieni.
Jeden zły czyn wyzwala inne. Często jest tak, że gdy okłamiemy
w błahej sprawie, to później nie wiemy, jak z tego wybrnąć i kłamiemy
ponownie. Później z tego powodu najczęściej spotyka nas kara, czasami nawet sami ją sobie wymierzamy.
Uważam, że każdy z nas ma w sobie cząstkę zła. Często widzimy
je wyłącznie w drugiej osobie. Czy tak powinno być? Sądzę, że nie.
Myślę, że powinniśmy wynieść naukę z kary, jaką poniosła Balladyna i
starać się zmienić, żebyśmy nie musieli żyć z wyrzutami sumienia i
poczuciem winy.
Anna Hamerla 3d
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