








Ranking najlepszych piosenek 2015
Nicki Minaj & Beyonce - Feeling Myself
Lunchmoney Lewis - Bills
Michael Calfan - Treasured Soul
Ed Sheeran ft. Rudimental - Bloodstream
Duke Dumont - The Giver
Chemical Brothers - Go
Jack Ü ft. Justin Biebera "Where Are
Ü Now"
Disclosure - Holding On

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach
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zgubiłeś długopis = brak długopisu
brak długopisu = brak notatek
brak notatek = brak nauki
brak nauki = oblanie
oblanie= brak dyplomu
brak dyplomu = brak pracy
brak pracy = brak pieniędzy
brak pieniędzy = brak jedzenia
brak jedzenia = robisz się kościsty
robisz się kościsty = robisz się brzydki
robisz się brzydki = brak miłości
brak miłości = brak małżeństwa
brak małżeństwa = brak dzieci
brak dzieci = samotność
samotność = depresja
depresja = choroba
choroba = śmierć
WSZYSTKO ZALEŻY OD DŁUGOPISU,
WIĘC GO NIE ZGUB ;P







Na lekcji religii Jasia pyta
Ksiądz :
Czemu Jasiu nie uważasz?
Jasiu na to :
Uważam proszę księdza.
Ksiądz :
No to kto stworzył Arkę?
Jasiu :
Noo... eee…
Babcia przyjechała do Jasia i
mówi:
- Ale ty Jasiu jesteś do mnie podobny.
Jasiu płacząc biegnie do mamy i
mówi:
- Mamo babcia mnie straszy!
Pani pyta Jasia:
- Jasiu, gdzie leży Kuba?
Jaś na to:
- W łóżku. Chory jest.
Wioletta Klim

Opiekun: Marzena Stadnik
email redakcji: g1.gazetka@op.pl
Strona internetowa szkoły: www.wodip.opole.pl/~g1glubczyce/
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Warsztaty chóralne
Wyniki konkursów
Dzień Kobiet
Kilka słów o feriach i
Walentynkach
Ranking Najlepszych
piosenek 2015
Humor szkolny

WARSZTATY CHÓRALNE
W dniach od 1 do 4 lutego w
Tułowicach odbyło się zgrupowanie
chóralne. W warsztatach brały
udział: Chór Cantabile, chór LO
oraz chór Caprioluim z Guchołaz.
Takie zajęcia są bardzo ciekawe.
Ćwiczyliśmy przez 6 godz. różne
utwory m.in. "Afrika" oraz "Nothing
else mattes" zespołu Metalika.
Wieczorami organizowano różne
gry i zabawy. Ostatniego dnia odbyła się dyskoteka, na akordeonie
grał Krzysiu Fuks. Podczas zgrupowania swoją obecnością zaszczycili nas: Paul Symann z Niemiec, z
którym spotkamy się ponownie w
sierpniu w Holzmindem, pani Natalia Eckert, która była tłumaczem,
ale również prowadziła indywidualne lekcje z emisji głosu oraz profesor Hubert Prochota, z którym mieliśmy przyjemność pracować w
ubiegłym roku. Zgrupowanie uważam za udane i już nie mogę się
doczekać kolejnego.
Anna Maleńczyk

WYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ETAP GMINNY
2015/2016
UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 1 W GŁUBCZYCACH

JĘZYK POLSKI:
1 miejsce Kamila Tarnawska
2 miejsce Miłosz Rudziński
3 miejsce Agnieszka Sobków i Michał Naszkiewicz
BIOLOGIA:
2 miejsce Kamila Tarnawska
3 miejsce Antoni Wołoszyn
CHEMIA:
3 miejsce Kamila Tarnawska
FIZYKA:
1 miejsce Miłosz Rudziński
2 miejsce Antoni Wołoszyn
3 miejsce Kacper Małysa

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet - kiedy i gdzie jest obchodzony? W większości krajów przypada na
dzień 8 marca, choć są wyjątki – w Tunezji obchodzi się to święto 13 sierpnia. Data –
początek marca – związana jest z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy też kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, dawano im prezenty i spełniano ich życzenia.
Dzień Kobiet - co dać w prezencie? Zazwyczaj panie w Polsce otrzymują w prezencie
słodycze i kwiaty. Goździki nadal są niezwykle popularnym kwiatem. Obok niego
królują tulipany i czerwone róże. Jednak w innych krajach, na przykład we Włoszech,
kobiety otrzymują gałązki akacji srebrzystej. Podobny podarunek otrzymują panie w
Rosji.
Skąd się wziął Dzień Kobiet? Od kiedy jest obchodzony w Polsce? Które
kraje świętują Międzynarodowy Dzień
Kobiet? Święto Kobiet w Polsce upowszechniło się w czasach PRL-u, choć
na świecie obchodzi się je od 1910
roku. Sztandarowy czerwony goździk
i pończochy stały się symbolem
sztampowego traktowania święta.

JĘZYK ANGIELSKI:
2 miejsce Martyna Janiec
3 miejsce Aleksandra Seń
GEOGRAFIA:
1 miejsce Kamila Tarnawska
2 miejsce Robert Lang
3 miejsce Anita Kwaśnik
HISTORIA:
1 miejsce Jan Skoumal
2 miejsce Ignacy Szafrański
JĘZYK NIEMIECKI:
2 miejsce Daria Wojnarowicz
MATEMATYKA:
1 miejsce Michał Naszkiewicz
2 miejsce Miłosz Rudziński
3 miejsce Marcin Sagan
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Kinga Sztucka

Walentynki i Koniec
Ferii :<
Dnia 15 lutego 2016r. powróciliśmy do szkoły po udanych feriach
zimowych. W tym dniu rozdawano walentynki, bo przecież dzień
wcześniej było święto zakochanych.
Podczas rozdawania walentynek
nie zabrakło miłych niespodzianek.
15 lutego to również

Dzień Singla.
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