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Gazetka szkolna Gimnazjum nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach

Nr 2

Październik 2013 /2014

W numerze:
* Dzień Komisji Edukacji
Narodowej
* Spotkanie z reporterem
* Geocaching
* Warsztaty fotograficzno—
malarskie
* Wyniki zawodów

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
10 października w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela. Na początku usłyszeliśmy piosenkę ,,Nauczycielom walc” w wykonaniu Maćka
Kaniowskiego.

Później do nauczycieli przemawiała
nasza przewodnicząca Kasia Podgórska. Następnie odbyło się przedstawienie o pierwszym w dziejach nauczycielu. Od razu widać, ile pracy
zostało włożone w wykonanie dekoracji. Na drabinkach sali gimnastycznej były wywieszone portrety i karykatury nauczycieli naszej szkoły. Potem
K.Klein, K.Bziukiewicz, J.Ziółko,
A.Hamerla, K.Kopczyńska,
N.Kozłowska i kilka pierwszoklasistek śpiewały piosenkę ,,Wszystkiego najlepszego”, a w
tym czasie osoby z SU rozdawały
nauczycielom róże. Widowisko
zakończyła Kamila Klein piosenką
Sylwii Grzeszczak pt. ,,Flirt”. Apel
bardzo się wszystkim podobał.
Marcel Pawlicki 3d
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Była to świetna zabawa na świeżym powietrzu. Łączyła aktywny wypoczynek
wraz z odnajdywaniem się w terenie oraz
spędzeniem czasu wśród niesamowitych
i niezwykle przyjaznych osób.
Gdy wszyscy szczęśliwie dotarli do budynku Domu Kultury, każda grupa
otrzymała nagrodę w postaci słodyczy
oraz obiadu na stołówce szkolnej.
Był to dzień pełen wrażeń. Każdy
z nas miał okazję poznać nowych rówieśników, zintegrować się, współpracować
ze sobą, podziwiać cuda natury i architektury oraz spędzić większą ilość czasu
na zewnątrz (co było zresztą głównym
zamysłem tego spotkania). Oby jak najwięcej organizowano takich spotkań!!!
Judyta Pakulska 3c

GEOCACHING
Dnia 07.10.13r. w ramach współpracy finansowanej przez Unię Europejską na rzecz rozwoju wiedzy o skarbach
ukrytych w ziemi odbyło się spotkanie
polsko-czeskiej młodzieży.
Impreza miała miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w czeskim mieście
–Krnov . W zgrupowaniu brały udział
trzy grupy: gimnazjaliści z Prudnika,
Głubczyc i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Krnovie.
Pierwszym punktem naszego spotkania
było podzielenie wszystkich grup na 6
mniejszych zespołów narodowości polsko
-czeskiej. Następnie wszyscy zostali oficjalnie przywitani przez organizatorkę
spotkania. Zostaliśmy również wstępnie
zapoznani z zasadami gry o nazwie ,,Geocaching”, która miała być motywem przewodnim naszego imprezy.
Okazało się, że zasady gry nie są tak proste, jak nam się wcześniej wydawało. Na
szczęście w naszej grupie były osoby,
które już wcześniej miały z nią do czynienia. Warto wspomnieć, iż każdej grupie
przydzielono opiekuna, który miał dopilnować dyscypliny i współpracy między
grupą poszukiwawczą.
Gra jest powszechnie znana na całym
świecie jako świetny sposób spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Po zapoznaniu się z podstawowymi jej
zasadami każda grupa (kolejno od 1 do
6) wyruszała w ,,teren” w celu poszukiwania nalepek i kodów. Zostały one
ukryte już wcześniej przez naszych czeskich przyjaciół w drodze do czeskiego
Cvilina oraz wieżę widokową na wzgórzu. Nieodłącznym elementem całej zabawy było posiadanie przez każdą grupę:
aparatu telefonicznego z funkcją Internetu, satelitarnego systemu nawigacyjnegopowszechnie zwanego
GPS-em oraz
kartka z sześcioma miejscami na naklejki
odnajdywane w kolejnych skrytkach.

Spotkanie
z reporterem wojennym
3 października w Bibliotece Publicznej Opolu odbyło się spotkanie z
reporterem wojennym—Krzysztofem
Millerem. Uczestniczyła w nim grupa
uczniów z Gimnazjum nr 1 w Głubczycach oraz
opiekunowie - pani
U.Romanowicz i pani J.Dereń.
Na początku obejrzeliśmy pokaz
slajdów złożony ze zdjęć, które byłe
wstrząsające. Jedno z nich ukazywało
uzbrojonego żołnierza, stojącego wysoko
na murze, a nad krawędzią muru było
widać tylko rękę człowieka, który prosił
żołnierza o pomoc. Później pan Krzysztof opowiadał o sobie i pracy, którą wykonuje.
Podczas spotkania można było również zakupić książkę pod tytułem ,,Trzynaście wojen i jedna", w której
znajduje się opis tego, co autor przeżywał podczas pobytu w krajach dotkniętych wojną . Książka zawiera również
wiele ciekawych zdjęć.
Wojciech Bury 3c
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WARSZTATY
FOTOGRAFICZNO – MALARSKIE
W dniach 20-22 września odbyły się warsztaty fotograficzne i malarskie w
Krnovie. Była to inicjatywa polsko-czeskich Dni Kultury, która okazała się trafnym
sposobem na miłe spędzenie czasu.
O godzinie 16.00 wyruszyliśmy do Krnova sprzed głubczyckiego Domu Kultury. Na warsztaty jechały osoby w każdym wieku, od dzieci z podstawówek i gimnazjum po osoby starsze, pasjonujące się sztuką.
Na miejscu zostaliśmy miło przywitani gorącym obiadem, a następnie deserem. Po
zjedzonym posiłku udaliśmy się na
rozpoczęcie warsztatów. Osoby malujące pracowały na zewnątrz. Natomiast ci, którzy interesowali się fotografią, udali się do budynku, gdzie
odbył się wykład pani Urszuli Romanowicz. Po małym szkoleniu każdy miał godzinę, aby wypróbować
poznane metody fotograficzne. W
tym czasie osoby, które wybrały
malarstwo, próbowały naszkicować
budynek, przed którym pracowały.
Po godzinie udaliśmy się na kolację,
która zakończyła pierwszy dzień warsztatów.
Podczas dwóch kolejnych dni malarze starali się stworzyć piękne obrazy, natomiast
osoby fotografujące udały się w teren, gdzie każdy miał większe szanse, by zrobić
dobre zdjęcia. Podczas tych
dwóch dni każda osoba starała się
wykorzystać wszystkie poznane
wcześniej uwagi i metody, a jednocześnie chciała dodać coś od
siebie, co spowodowało, że obraz
czy zdjęcie było wyjątkowe.
Pod koniec warsztatów pani Romanowicz zebrała zdjęcia od
wszystkich uczestników, następnie wybierała te, które były najlepsze. Zdjęcia i obrazy zrobione
podczas tych warsztatów zostaną
umieszczone w galerii w głubczyckim ratuszu.
Warsztaty były bardzo ciekawe. Wszyscy uczestnicy mogli miło spędzić czas,
ucząc się tajników sztuki i zawierając nowe znajomości. Atmosfera była bardzo przyjemna, a pogoda dopisywała.
Aleksandra Wieliczko 3c
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