Sport to zdrowie !!
W dzisiejszych czasach młodzież siedzi przy komputerach, telefonach, tabletach itp.
Coraz więcej jest zwolnień z wf, a przecież to jedyna lekcja,
na której wreszcie można się poruszać, a nie siedzieć ciągle
w ławce. Według mnie jest to smutne, że coraz mniej widzę
osób na tych lekcjach. Jeżeli nawet nie chcecie ćwiczyć, bo
wam się nie chce, spróbujcie urozmaicić tę lekcję, a nauczyciel na pewno się zgodzi. Najbardziej polecam taniec, można
się dużo poruszać, a przy tym dobrze się bawić. Fajnym pomysłem jest też joga lub inne ćwiczenia tego typu. Inną sprawą są zajęcia pozalekcyjne. Owszem, może niektórzy wolą
chodzić na kółka z matematyki, fizyki … itd.. Ale w niczym
nie zaszkodzi trochę dawki ruchu. Polecam SKS z siatkówki,
piłki nożnej, koszykówki lub tenisa stołowego. Może wam
się to spodobać. To są szkolne propozycje, jednak w Głubczycach jest dużo innych zajęć tj. zajęcia z badmintona, różne sztuki walki dla tych bardziej wytrzymałych, a także tańce. Bardzo zachęcam was do spróbowania czegoś nowego, ponieważ nie warto
się poddawać i sprowadzać swojego życia tylko do komputera. Myślę, że każdy mógłby spróbować czegoś nowego,
nigdy nie jest się za starym na coś.

Dominika Haładus
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SPOTKANIE
Z POLICJANTKĄ
W styczniu w naszym gimnazjum
odbyło się spotkanie z panią policjantką. Wzięli w nim udział uczniowie klas I, II i III. Spotkanie odbyło się podczas godziny wychowawczej i zostały na nim poruszone
przede wszystkim tematy dotyczące
uzależnień. Wiele osób w młodym
wieku schodzi na zła drogę i sięga
po narkotyki lub inne niedozwolone
używki. Celem takich spotkań jest
uświadomienie młodzieży złego
wpływu różnych środków na rozwój człowieka.
Pani policjantka przedstawiła
nam, jakie niebezpieczeństwa za
tym stoją i czego należy unikać.
Myślę, że to spotkanie dało nam
wiele do myślenia.
Dominika Haładus

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Wyniki eliminacji szkolnych
Konkurs Geograficzny
I Kamila Tarnawska
Robert Lang

Konkurs Historyczny

II Maciej Siemiginowski

I Jan Skoumal
II Ignacy Szafrański
III Antoni Wołoszyn

III Marta Dąbrowa

Konkurs Polonistyczny

Konkurs Matematyczny

I Marta Dąbrowa
Agnieszka Sobków
Miłosz Rudziński

I Michał Naszkiewicz
II Daniel Staszczyszyn
Marcin Sagan
Kamila Krawiec
III Kacper Małysa

II Kamila Tarnawska
Marcel Gisal
III Magdalena Opic
Aleksandra Ganczarska
Konkurs Fizyczny

Konkurs Biologiczny
I Kamila Tarnawska
II Antoni Wołoszyn
III Adam Bac
Konkurs Chemiczny

I Miłosz Rudziński
II Antoni Wołoszyn
Daniel Tromsa
III Kacper Małysa
Marcin Sagan
Agnieszka Zwolińska
Sebastian Rak

I Kamila Tarnawska
Miłosz Rudziński
II Antoni Wołoszyn
III Daniel Staszczyszyn
Konkurs Języka Angielskiego
I Katarzyna Bobak
II Piotr Strojny
III Martyna Janiec

Wigilia
Dnia 22 grudnia 2015r. odbyły się w naszej szkole wigilie klasowe. Wszyscy w
tym dniu przyszli w odświętnych strojach i z uśmiechem na ustach, ponieważ był to
ostatni dzień, w którym byliśmy w szkole. O godzinie 8.00 w sali
gimnastycznej odbyły się jasełka, które przygotowała kl. 2. Zakończyliśmy uroczystość wspólnym kolędowaniem i rozeszliśmy
się do klas na nasze wigilie. Na początek wszyscy podzieliliśmy
się opłatkiem, a później przystąpiliśmy do wspólnego posiłku. Po
wigiliach klasowych znów udaliśmy się do sali gimnastycznej, na
przedstawienie pt. „Kot w butach”, które przygotował pan
Piotr Olejnik w języku angielskim. Po przedstawieniu zagrali
dla nas na gitarach i perkusji Piotr Szmit, Daniel Stawarz oraz Antoni Wołoszyn. Myślę, że wszystkim podobały się występy i warto było
poświęcić ten czas.
Dominika Haładus

Najlepsze filmy !!!
Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię oglądać filmy. A oto lista najlepszych filmów (moim zdaniem):



Romantyczne:
-”Zakochana złośnica”
-”Wygrać miłość”
-”Listy do Julii”
-”Książę i ja”
-”Kopciuszek: Roztańczona historia”
-”Lol”
-”Nie kłam kochanie”
-”Dirty dancing”

Komedie:
-”Kochanie, poznaj moich kumpli”
-”Duże dzieci”
-”Sposób na teściową”
-”Ona to on”
-”Listy do M”
-”Czego pragnie dziewczyna”
-”27 sukienek”
-”Monte Carlo”

Dramat:
-”Ostatnia piosenka”
-”Gwiazd naszych wina”
-”Now is good”
-”Ósmoklasiści nie płaczą”



Fantasty:

-”Niezgodna „(wszystkie części)
-”Harry Potter” (wszystkie części)
-”Piraci z Karaibów” (wszystkie części)
-”Zmierzch” (wszystkie części)



Bajki:
-”Kraina lodu”
-”Zaplątani”
-”Strażnicy marzeń”
-”Shrek”
-”Minionki rozrabiają”
-”Epoka lodowcowa”
-”Madagaskar”
-”Księżniczka i żaba”
-”Alvin i wiewiórki”

Te filmy pozwolą wam lepiej poznać świat i rozwinąć
wyobraźnię. Oczywiście to jest część filmów, które
oglądałam. Gdybym miała wypisać wszystkie,
zajęłoby to z pewnością wiele stron. Polecam obejrzenie wybranych filmów, a na pewno nie pożałujecie.

Wioletta Klim
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