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FAKTY JEDYNKI
Magazyn Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu
Nr 3/ wydanie specjalne 2014

„Otwieramy dla Was na oścież gimnazjum
naszego wrota” - DNI OTWARTE 2014
19 marca 2014

W numerze:
*Kącik szóstoklasisty
*W objęciach królowej Nauk
*Do szkoły nie chodzą anioły!
*Postaw na dziennikarstwo!

Foto: Uczniowie wraz z p. Elżbietą Dmochowska podczas warsztatów zorganizowanych z okazji Dni Kultury i Nauki 2013/2014. Aktywne zajęcia przygotowane w naszej szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem.

*Niezmiennie Szkoła Sukcesu

*Jak
Dni Nauki i Kultury 2013/2014 rozpoczęliśmy w grudniu 2013 r. gwiazd?
pod hasłem „Trenuj

śmiało umysł i ciało”

To już VII edycja wyjątkowego przedsięwzięcia, które stało się tradycją naszej
szkoły. Jak co roku inauguracja imprezy miała charakter bardzo podniosły i licznie
przyciągnęła uczniów oraz gości. Na scenie zaprezentowali się uczniowie naszego
gimnazjum oraz niecodzienni celebryci, którzy dostarczyli wielu emocji. Adam Czapski gość specjalny DNiK w PG1 zgromadził wokół siebie tłumy zaciekawionych uczniów,
a przygotowany przez niego pokaz okazał się hitem uroczystości. Swoją obecnością
zaszczycili nas również przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy, nauczyciele oraz
uczniowie szkół podstawowych Opola. Mogliśmy podziwiać nie tylko występy szkolnych
aktorów, którzy w tym roku zabrali nas na spotkanie z Małym Księciem. Społeczność
gimnazjum zadbała również o prezentację pięknych wystaw, drugoklasiści Jedynki
zademonstrowali projekty edukacyjne. Natomiast wszyscy uczniowie klas VI oraz
naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przygotowanych na tę okoliczność.

sięgnąć

*Dlaczego PG 1 ?
*Ach te warsztaty,
warsztaty, warsztaty!
*Rubikowe
stwa!

szaleń-

*W krainie Szekspira
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Dlaczego właśnie PG 1? Oto jest pytanie!
Witamy w naszej szkole. Jesteśmy dumni, że możemy zaprezentować Wam - Drodzy Szóstoklasiści wyjątkowe i niepowtarzalne gimnazjum - SZKOŁĘ SUKCESU! Już po raz kolejny otrzymaliśmy to zaszczytne miano. Co to znaczy? Dzięki efektywności nauczania uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, ponieważ do szkoły przyszli dobrzy uczniowie,
a szkoła nie zmarnowała ich zdolności, lecz jeszcze bardziej je rozwinęła! CKE opublikowała obliczenia Edukacyjnej Wartości Dodanej. To system sprawdzania efektywności nauczania w poszczególnych
szkołach. W przypadku gimnazjalistów polega na porównaniu ich wyników w sprawdzianach na zakończenie
szóstej klasy z wynikami testów gimnazjalnych. Wszystko wykonuje się za pomocą skomplikowanych wyliczeń,
które pozwalają ocenić, w jakim stopniu praca konkretnego gimnazjum wpływa na umiejętności ucznia. Na tej
podstawie tworzy się pięć modelowych typów gimnazjów i przypisuje do nich poszczególne szkoły: - neutralne,
czyli takie w których wyniki egzaminu i efektywność nauczania (jakie postępy, dzięki danej szkole uczeń poczynił) są średnie,- sukcesu - wysokie wyniki i efektywność,- wspierające - uczniowie słabo sobie radzą z egzaminami, ale za to robią duże postępy w nauce,- wymagające pomocy - niskie wyniki egzaminu i niska efektywność nauczania,- szkoły niewykorzystanych możliwości, w których mimo niskiej efektywności, uczniowie dobrze piszą testy. Nasze gimnazjum kolejny raz otrzymało najwyższą ocenę, czyli zakwalifikowano

nas do modelu szkoły sukcesu!
Red. AHA
Niewątpliwie na taki sukces trzeba zapracować! Od lat składa się na to ciężka praca nauczycieli,
wysiłek uczniów i wsparcie rodziców. Bo takie jest właśnie nasze gimnazjum. A jakie jest? Przekonajcie się sami! Zapraszamy do lektury naszej gazetki, którą przygotowaliśmy na Dni Otwarte.

Co nas wyróżnia?


Dobre wyniki egzaminów oraz poziom
nauczania, który plasuje naszą placówkę wśród Szkół Sukcesu Miasta Opola;



Wysoka i bardzo wysoka ocena ewaluacji
szkoły dokonana przez Kuratorium Oświaty
w Opolu w roku 2013;



Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o rozwój każdego
ucznia;



Tradycja i doświadczenie w organizacji
klas integracyjnych;



Mistrzowski poziom sportowy;



Rozwijanie współpracy z zagranicą;



Atmosfera akceptacji i tolerancji dla
każdego ucznia;



Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi miasta Opola;



Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;



Dbałość o rozwój osobowościowy każdego
ucznia oraz pomoc w planowaniu

Teatr to mocna strona naszych gimnazjalistów, którzy pod opieką p. Magdy Kadłubowskiej osiągają liczne sukcesy na skalę województwa

kariery zawodowej;


Wszechstronna i skuteczna opieka psychologiczno - pedagogiczna;

U nas ciągle coś się dzieje… Na zdjęciu Adam Czapski podczas inauguracji DNiK 2013/2014 wśród zachwyconych pokazem uczniów.
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Masz jeszcze wątpliwości? Pomożemy Ci wybrać!
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ NOBLISTĄ, BEDĄC W „JEDYNCE” GIMNAZJALISTĄ”
Zabiegamy o to, aby w naszym gimnazjum kształcili się zarówno uczniowie, którzy mają
określone zainteresowania, jak i Ci, którzy w naszej szkole te zainteresowania odnajdą. Dlatego
w przyszłym roku szkolnym dyrekcja PG nr 1 proponuje otwarcie następujących klas pierwszych:

1a- klasa z programem własnym z języka angielskiego- integracyjna
Do tej klasy zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zainteresowani są doskonaleniem swoich kompetencji
językowych. Zapewniamy naukę języka angielskiego w oparciu o nowoczesne metody z wykorzystaniem technologii informacyjnej, poznawanie kultury krajów anglojęzycznych, rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w przyjaznej atmosferze, dostęp do nowoczesnych materiałów
językowych takich wydawnictw jak: Express Publishing, Longman, Macmillan. Szkoła objęta jest
patronatem Wydawnictwa Macmillan i posiada dostęp do bogatej oferty edukacyjnej umożliwiającej skuteczne podnoszenie kompetencji językowych, umożliwiających kontynuację nauki w klasach
o rozszerzonym poziomie języka angielskiego.

1 b - klasa z programem własnym dziennikarsko - teatralnym - integracyjna
Do tej klasy zapraszamy młodzież marzącą o rozwoju swoich zainteresowań i zdolności humanistycznych, dziennikarskich, literackich i artystycznych. Uczniowie tej klasy będą mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, teatralnych, spotkaniach z profesjonalistami z tych
dziedzin. Będą mogli zredagować własną gazetkę, wystąpić przed publicznością, rozwijać kreatywność, umiejętność budowania kontaktów międzyludzkich oraz stawać się otwartymi na wyzwania
współczesnego świata.

1c – klasa z innowacją biologiczno-chemiczną
W tej klasie program nauczania biologii i chemii wzbogacony będzie o zajęcia plenerowe. Uczniowie
nauczą się rozpoznawać popularne rośliny wykorzystywane w ziołolecznictwie Zdobytą wiedzę będą
wykorzystywać w pracowni chemicznej. Dowiedzą się jak przygotować mydło lawendowe, emulsję
z rumiankiem, odżywczy krem do ciała. Zajęcia takie rozbudzą niewątpliwie dociekliwość poznawczą,
wyposażą uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na kontynuowanie z powodzeniem nauki na
wyższym etapie edukacji w klasach o profilu biologiczno-chemicznym.

1d – klasa z programem własnym z matematyki i innowacją z informatyki
W tym oddziale obowiązywać będzie zmodyfikowany program z matematyki ukierunkowany na rozwiązywanie
zadań nietypowych, który na pewno zachęci młodzież do kreatywnego myślenia i rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku. Ciekawe projekty realizowane na lekcjach matematyki ukażą jej wszechobecność w różnych dziedzinach nauki i w życiu codziennym. Dodatkowo w tej klasie proponujemy innowację z informatyki uwzględniającą dodatkowe lekcje z modelowania 3D w oparciu o
program Bender. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat tworzenia obiektów w przestrzeni. Nabyte umiejętności pozwolą tworzyć w programie praktycznie wszystko, od projektu wizualizacji
wnętrza, do postaci z gier komputerowych.

1e – oddział sportowy - grupa ze szkoleniem sportowym z pływania Jesteśmy jedyną szkołą
w Opolu, która posiada własną pływalnię, więc umożliwiamy naszym uczniom doskonalenie umiejętności pływania. Szkolenie sportowe prowadzone jest przez trenerów pływania w grupie podstawowej
i zaawansowanej. Współpracujemy z Uczniowskim Klubem Sportowym „5 plus 1 Opole”
wspólnie organizując zawody i obozy pływackie w celu podniesienia sprawności fizycznej
naszych uczniów oraz Politechniką Opolską. Szkolenie sportowe z pływania jest prowadzone
w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Grupa ze szkoleniem sportowym z piłki nożnej

Zajęcia w tej popularnej dziedzinie sportu prowadzone będą w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w formie zajęć ponadprogramowych doskonalących umiejętności techniczne i taktyczne dostosowane do wieku i płci, uwzględniających udział w nich chłopców i dziewcząt. Bardzo dobre warunki umożliwiające uprawianie
tej dziedziny oraz doświadczona kadra nauczycieli wychowania fizycznego gwarantują przyszłym uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań piłką nożną oraz odnoszenie sukcesów na tym polu.
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Matematyka Królową Nauk
Matematyka to mocna strona naszego gimnazjum, dlatego też tradycją stały się rokrocznie
organizowane konkursy i olimpiady dla młodych, uzdolnionych matematyków. Okazję do popisów mają zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie szkół podstawowych. Właśnie z myślą o tych drugich zorganizowano
XIV edycję Konkursu o Puchar Dyrektora PG 1 w Opolu.

…KILKA SŁÓW O KONKURSIE…
10 marca 2014 r. w naszej szkole odbyła się XIV edycja „Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu” pod patronatem GWO - Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego. Konkurs skierowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych miasta Opola. Miał na celu stworzenie przyszłym gimnazjalistom okazji
do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, ujawnienie talentów matematycznych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych oraz popularyzację matematyki. Polegał na
rozwiązaniu zadań matematycznych o podwyższonym stopniu trudności, mających charakter problemów otwartych, wymagających twórczego podejścia oraz
zdolności abstrakcyjnego myślenia.
Red. Honorata Kulpińska

Nazwa
szkoły

Suma zdobytych
punktów
drużyny

Zajęte miejsce w
konkursie

PSP 5

17p

I

PSP 14

16p

II

PSP 29

14p

III

PSP 15

12p

IV

NASZA
SZKOŁA

12p

IV

PSP 2

11p

V

PSP 25

9p

VI

PSP 28

9p

VI

PSP 16

8p

VII

PSP 26

8p

VII

PSP 9

6p

VIII

PSP 20

6p

VIII

podstawowych
PSP 21
podczas zmagań
konkursowych.
Przebieg konkursu nadzorowały nauczycielki PG1—
mgr Honorata Kulpińska
oraz mgr Anna Matyaszczuk. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała p.
Alicja Mielniczuk - dyrektor Zespołu Szkół z O.I.
w Opolu.

6p

VIII

Na
zdjęciach:
Uczniowie klas
szóstych
szkół
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Warto czytać książki! To nie tylko poezja, to nie tylko
obowiązkowa lektura, to także przygoda, mądrość i
niezapomniane wrażenia, zwłaszcza, gdy ich autora
spotykamy na żywo. O tym właśnie w artykule.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w fantastycznym konkursie czytelniczym, do którego była wymagana znajomość
książek Edmunda Niziurskiego pt. „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa” oraz „Sposób na Alcybiadesa”. Podczas
tego wydarzenia uczestnicy wzięli udział w ciekawych wykładach oraz w spotkaniu autorskim z p. Ewą Nowak - postacią
niezwykłą, porywającą młodzież. Przekonały się o tym nasze gimnazjalistki - Iwona Działowska i Julia Majka z klasy Ie.

Konkurs

czytelniczy

zorganizowany

przez Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
był nie tylko niezapomnianą przygodą,
dobrą zabawą i niecodziennym przeżyciem.

Okazał się przede wszystkim

wielkim sukcesem dla naszych uczennic: Iwony Działowskiej i Julii Majki
z klasy Ie. Gimnazjalistki zajęły I miejsce w rywalizacji siedmiu drużyn ze
szkół województwa opolskiego.

Z tej

okazji autorka powieści młodzieżowych,
Ewa

Nowak,

pogratulowała

naszym

dzielnym dziewczynom i dokonała pamiątkowego wpisu na ich dyplomie.
Uczestnicy konkursu wytrwale odpowiadali na zaskakująco trudne i szczegółowe pytania, między innymi:
„Do jakich zajęć porywacze zaangażowali Marka Piegusa?”, „Co mogli kupić chłopcy za pieniądze uzyskane ze
sprzedaży dętek?”. Mimo tak wnikliwych pytań nasze
zwyciężczynie uzyskały wiele punktów.

Dziewczyny

długo przygotowywały się do konkursu, z uwagą czytały książki, które okazały się naprawdę ciekawe, mimo że
wychowało się na nich pokolenie waszych rodziców.
Iwona i Julka musiały się wykazać nawet znajomością
geografii Polski. To kolejny przykład, że w naszej szkole
nie można się nudzić. Uczniowie mogą uczestniczyć w
wielu konkursach, warsztatach. Wystarczą tylko dobre
chęci, a zabawa na pewno będzie udana i pewny sukces.
Szanowne jury konkursu

Emocje coraz większe. Dogrywka
dwóch drużyn o I miejsce

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i organizatorów konkursu
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Jak sięgnąć gwiazd?
Na co dzień są uśmiechniętymi gimnazjalistami ze zwariowanymi pomysłami i w wyjątkowy
sposób potrafią pogodzić ze sobą tak wiele żywiołów: naukę, zabawę, hobby i sukces. Jak to robią? Specjalnie dla czytelników „Jedynki” zapytaliśmy ich o tę niezwykłą tajemnicę. Opowiedzieli również o swoich marzeniach i codziennych zajęciach. Oto uczniowie naszego gimnazjum
- „ Opolskiej Jedynki”. Solidnie przygotowywali się do konkursów przedmiotowych i zostali już
finalistami. Teraz życzymy im dalszych sukcesów i tytułu laureata.
Red. i fot. Sylwia Jankowska
Sebastian Krzak

Sebastian Krzak—uczeń klasy IIIA. Fina- Jakub Brawata
lista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego w roku szkolnym 2013/2014. Potrafi
pogodzić naukę z wieloma dodatkowymi
zajęciami. Uwielbia pływać i biegać. Ceni
sobie dobre książki, zwłaszcza kryminały.
Interesuje się biologią, szczególnie jej medycznymi aspektami. Swój sukces, jak pisze Sebastian, zawdzięcza p. Tamarze Deblessem, która wytrwale przygotowywała

konkursu. Jakub Brawata z klasy IIIe—o sobie mówi
Nasz finalista, po ukończeniu gimnazjum, niewiele, jest skromny, ale warto podkrezamierza kształcić się na kierunku biolo- ślić fakt, że już w drugiej klasie został LAUswojego

podopiecznego

do

REATEM Wojewódzkiego Konkursu Biolo-

giczno– chemicznym.

gicznego. Uwielbia filozofować i w wolSylwia Jankowska

nych chwilach : „jeździć windą po lesie”!
Jego ulubionym programem telewizyjnym
są… „Bimbrownicy”. Trzymamy kciuki
Kuba!
Marcin Meja jest uczniem klasy IIId. Na

Magda Kędziora

co dzień chłopak skromny, dobry przyjaciel. Można się od niego uczyć jak pogodzić
ze sobą: sport, muzykę i naukę! Wielkim
zamiłowaniem obdarował piłkę
Sylwia Jankowska uczęszcza do klasy
IIId. Jej zainteresowania są wszechstronne:
czyta, pisze, spełnia się jako dziennikarz,
słucha „metalu”, jeździ na koncerty i oczywiście znajduje jeszcze czas na naukę. Jest
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego. Świetnie radzi sobie z rozpoznaniem antytezy, oksymoronu czy z napi-

dlatego wszystkie wolne chwile spędza na
boisku, grając z kolegmi „w nogę”. Jest tegorocznym finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Ma talent do
nauki języków i na szczęście nie marnuje
go, przeciwnie sumiennie i z pasją rozwija.
Marcin

jest

kolejnym

Chemicznego. Od zawsze interesuje się tym Kieruję się na studia medyczne, pragnę
przedmiotem. W tym roku po prostu: zostać chirurgiem kardiologiem i pomagać
„Wzięłam się do nauki”. Jednak chemia to ludziom. Jak na razie swoje polonistyczne
nie jedyne ulubione zajęcie. Jej życie, jak zdolności wykorzystuję do pisania wyprasama mówi, wypełnia też harcerstwo. Solid- cowań kumplom w zamian za zadania
na praca i zaangażowanie - oto recepta Mag- z fizyki, ale w przyszłości może napiszę
dy na sukces.

książkę. Kto to wie? Ja zwyczajnie mogę
wszystko !”

przykładem,

w życiu można znaleźć czas na wszystko!

saniem wywiadu z „Królem spod góry”.
Magdalena Kędziora z klasy III D jest tego- O sobie mówi: „Należę do osób, które mają
roczną finalistką Wojewódzkiego Konkursu tysiąc szalonych pomysłów na minutę.

nożną,

Marcin Meja

że
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Scena, szpalta, mikrofon—żywioły w PG 1
W krainie Szekspira - nie tylko śpiewanie, nie tylko dziennikarstwo… również teatr jest pasją
Gimnazjalistów Jedynki

RELACJA Z XVI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
TEATRÓW OBCOJĘZYCZNYCH
13 marca 2014 roku w auli Zespołu Szkół z O. I. w Opolu odbył się XVI Wojewódzki Przegląd Teatrów Obcojęzycznych. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęły trzy bardzo ważne instytucje: Teatr im. Jana Kochanowskiego w
Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora oraz wydawnictwo językowe Macmillan Polska. W tym roku do konkursu zgłoszono 10
przedstawień przygotowanych przez 12 nauczycieli i ok. 90 uczniów. Na scenie zaprezentowano przedstawienia w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim, których tematyka dotyczyła takich zagadnień jak: aktywny tryb życia, sport, zdrowie,
zdrowe żywienie itp. Doskonale wpisały się zatem w konwencję hasła przewodniego naszego przeglądu: „JĘZYKI OBCE
PASZPORTEM DO AKTYWNEGO ŻYCIA”. Decyzją Jury, wyniki przeglądu przedstawiają się następująco:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z O.I. z
Opola za przedstawienie „Wir suchen Matrosen”
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 z Opola
za przedstawienie „Treasure beyond junk food jungle”
KATEGORIA: GIMNAZJA
I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „The blind date”
II miejsce –exequo
-Gimnazjum nr 1 z Nysy za przedstawienie „The coach –
potato wonder”
-Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie
„Bettie the Elephant”
III miejsce – exequo
-Publiczne Gimnazjum nr 3 z Brzegu za przedstawienie „Life around fitness”

-Publiczne Gimnazjum nr 1 z Brzegu za przedstawienie „Sommerferien von Nikolaus”
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali bilety otwarte na dowolny spektakl w Teatrze J. Kochanowskiego w Opolu z terminem ważności do końca czerwca. Nagroda Grand Prix powędrowała do zespołu teatralnego z PSP 5 z Opola, którego opiekunem była pani Agnieszka Glensk. Młodzi aktorzy zachwycili jurorów nie tylko umiejętnościami językowymi, ale i również innymi talentami: tańcem, pokazem akrobatycznym i śpiewem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe wrażenia podczas
oglądania przygotowanych przez nich przedstawień oraz ich opiekunom za ogromne zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczniów do przeglądu. Zapraszamy za rok! Organizatorzy: Grażyna Dudek i Iwona Jakimów – nauczyciele języków obcych w PG 1 w Opolu.
Red. Grażyna Dudek
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Deutsch, Englisch, French ...
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY JĘZYKOWE

Na zdjęciu: Uczniowie klas VI oraz p. Iwona Jakimów

WARSZTATY W BIBLIOTECE AUSTRIACKIEJ

W ramach VII DNiK dla uczniów klas szóstych PSP
25 i naszego gimnazjum zostały zorganizowane warsztaty językowe w Bibliotece Austriackiej w Opolu. Co to jest
kalendarz adwentowy? Kto przynosi dzieciom prezenty?
Co można znaleźć na świątecznym stole w Niemczech?
Skąd pochodzi najsłynniejsza kolęda? Odpowiedzi na te
i inne pytania znaleźli uczniowie klasy I D podczas zajęć
w dniu 11 grudnia 2013 przygotowanych przez BiblioteO tym, że „English is fun” przekonywała wszystkich kę Austriacką w Opolu.
pani Samanta Haczkiewicz poprzez zabawy i gry językowe na tablicy multimedialnej. Wszyscy chętni mogli wyNatomiast 22 stycznia 2014 nasi gimnazjaliści wspólpróbować zalety tego nowoczesnego środowiska pracy. nie z młodszymi kolegami wzięli udział w multimedialTajemnicę gwiazdy betlejemskiej przedstawiła zebra- nej prelekcji pt. „Austria bliżej”. W przystępny i atraknym pani Iwona Jakimów, wyczarowując wraz z uczest- cyjny sposób uczniowie poznali najważniejsze wydarzeniczkami warsztatów ten magiczny kwiat przy pomocy nia historyczne, informacje o miastach i regionach Aubibuły. Tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemiecko- strii oraz kulturze i osobliwościach tego alpejskiego krajęzycznych uczniowie poznali na zajęciach pani Grażyny ju.
Inf. Grażyna Dudek
Dudek i bez trudu mogli rozwiązać krzyżówki świąteczne
Gimnazjaliści „Jedynki” w Bibliotece Austriackiej
w języku niemieckim.
17 grudnia 2013 roku zespół nauczycieli języków obcych zorganizował w ramach VII DNiK dla uczniów klas
szóstych otwarte warsztaty językowe. Uczniowie szkół
podstawowych PSP 5, 15 oraz naszego gimnazjum mieli
okazję poznać i porównać angielskie i niemieckie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem.

Wystawa prac uczniów
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Warsztaty..., ach warsztaty!
Turniej odbywał się w dwóch etapach. Układanie Kostki Rubika o wymiarze 2 x 2 oraz 3 x 3. Podczas obydwu
konkurencji uczniowie wykazali się niesamowitą szybkością i sprawnością w układaniu Kostki oraz dali dowód,
że posiadają ogromną zdolność logicznego myślenia. Wykazali się też bardzo dużą wiedzą na temat samej układanki. Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwali nauczyciele matematyki i informatyki naszego gimnazjum.
Natomiast nagrody zwycięzcom wręczała mgr Alicja Mielniczuk - dyrektor ZS.

Oprac. Anna Matyaszczuk

WIELKI TURNIEJ RUBIKA
5 stycznia 2014 roku, w ramach VII Dni Nauki i Kultury, w naszej szkole odbyły się
pierwsze warsztaty matematyczno - informatyczne. Był to turniej układania Kostki Rubika na czas. W konkursie wzięli udział uczniowie z różnych szkół podstawowych miasta
Opola oraz uczniowie naszego gimnazjum
i z gimnazjum nr 7 w Opolu.
Kostka Rubika (węg. „bűvös kocka”, magiczna kostka) – popularna zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika
w 1974 roku. W 1976 r. taką samą kostkę skonstruował i opatentował w Japonii inżynier Terutoshi Ishige. Wynalazca kostki
Ernő Rubik pierwszy raz układał kostkę przez miesiąc. Od początku rozpowszechnienia kostki Rubika zastanawiano się, jaka
jest minimalna liczba ruchów potrzebna do rozwiązania każdego ułożenia. Już w 1995 wiedziano, że optymalna liczba zawiera się w przedziale 19-29, czyli istnieje pomieszana kostka,
którą da się ułożyć tylko w 19 lub więcej ruchach, oraz każdą
kostkę da się rozwiązać w 29 ruchach lub mniej. W 2010 zespół
matematyków za pomocą serwerów Google udowodnił, że
‘boską’ liczbą dla kostki Rubika jest 20. Oznacza to, że każde
ułożenie można rozwiązać maksymalnie w 20 ruchach (choć
zazwyczaj wystarczy 15-19 ruchów ).

Oto lista zwycięzców :
Kostka Rubika 2 x 2
I miejsce :
Mateusz Waliduda z PG nr 7
Kostka Rubika 3 x 3
I miejsce:
Michał Cekus z PG nr 1
II miejsce:
Marcin Cyparski z PG nr 7
III miejsce:
Aleksander Kuriata z PSP nr 15
Zapraszamy na kolejne warsztaty!
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LOGIKA, która w umysł wnika
Warsztaty matematyczno - informatyczne. Było to spotkanie pt.: „Logika
i matematyka w umysł wnika”. W trakcie warsztatów prezentowano roboty
z serii „Lego Mindstorm’s” oraz drewniane układanki logiczne z kolekcji
„Rusz głową”.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że
na warsztatach gościliśmy dziennikarzy
z telewizji regionalnej TVP Opole. Naszą
relację ze spotkania można obejrzeć w
Kurierze Opolskim z dnia 12 lutego 2104.
Z O B A C Z
( 1 7 : 1 7 )
Dziękujemy uczniom klasy 1d PG1, którzy
pod czujnym okiem Pani Żenety Iskierki nauczyciela informatyki, stworzyli te roboty.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WARSZTATY!

opracowała mgr Anna Matyaszczuk

W warsztatach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. Natomiast uczniowie naszego gimnazjum
stworzyli i zaprogramowali cztery roboty. Największą atrakcją był robot, który sam układał Kostkę Rubika 3x3. Wśród pozostałych, na uwagę zasługuje
również

Robot „Krokodyl”. Drewniane układanki

logiczne także cieszyły się zainteresowaniem. Łamigłówki doskonale ćwiczą umiejętność logicznego myślenia i rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie próbowali rozwiązać prawie każdą z pośród 40
drewnianych układanek.

Akademia Młodego Matematyka

W tym roku uczniowie zostali wprowadzeni
w niezwykły świat Fraktali.

27 stycznia 2014 roku, w ramach
VII Dni Nauki i Kultury, w naszej
szkole odbyły się drugie warsztaty
matematyczne pt. Akademia Młodego Matematyka. Na spotkanie
przybyło pięć szkół podstawowych
z miasta Opola, które reprezentowali uczniowie klas piątych i szóstych. Warsztaty przeprowadziły
Pani mgr Anna Matyaszczuk oraz
Spotkanie dowiodło, że w każdym człowieku jest
Pani mgr Honorata Kulpińska
matematyczna fantazja, którą warto pielęgnować.

Uczestnicy warsztatów odnajdywali niezwykłe własności tych obiektów samopodobnych, wykonując bardzo wiele doświadczalnych ćwiczeń. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak konstrukcyjnie podzielić odcinek na trzy równe części oraz jak
wykorzystać tę konstrukcję w tworzeniu Dywanu Sierpińskiego oraz Krzywej Kocha. Przy pomocy Trójkąta Pascala doświadczyli, jak powstaje Trójkąt Sierpińskiego. Zadaniem uczestników było również wyliczenie wartości ułamków łańcuchowych i tutaj
sprawnością w szybkim liczeniu wykazali się uczniowie Naszej Szkoły oraz PSP 20, którzy zostali nagrodzeni.
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Biblioteka…, czy modne są książki?
Jaka jest przyszłość książki? Takiej prawdziwej, papierowej książki… W XXI wieku wiele osób twierdzi, że tradycyjna
książka to już prawie zabytek, kolejny eksponat, który niebawem trafi do muzeum. Tablety, e-booki, doprowadzą do ich
zaniku. Czy na pewno? Zastanawiam się więc, czy ulubione fantasy, kryminały, powieści dla młodzieży będą tak atrakcyjne na szklanym ekranie, gdy, czytając je, zaczniemy przecierać zmęczone i zaczerwienione oczy? Mam wrażenie, że najlepsze urządzenia nie dadzą nam długo jeszcze takiej satysfakcji jak leżenie na wznak z książką w rękach, a my, wsłuchani
w szelest kartek, przeżyjemy kolejną przygodę. Dowodem na niegasnące zainteresowanie literaturą i książką są nauczyciele i uczniowie PG1. Współpracujemy z opolskimi bibliotekami, czytamy książki i piszemy… wciąż na papierze!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Konkurs: „Legenda o Opolu” - I miejsce dla PG1

Spotkanie autorskie z Maciejem Orłosiem
Z Miejską Biblioteką Publiczną, reprezentowaną przez Panią Dyrektor Elżbietę Kampę, współpracujemy od trzech lat. Instytucja ta sprawuje honorowy patronat nad DNiK, a w szczególności nad organizowanym co roku konkursem literackim. Konkurs ten, związany tematycznie z hasłem przewodnim DNiK, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego i cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem. Stałym honorowym członkiem jury konkursu jest Pani Danuta Łuczak – starszy kustosz MBP w Opolu. Temat tegorocznej edycji konkursu: „Sport – to fraszka?” w szczególności przypadł do gustu szóstoklasistom. W tym roku jury uhonorowało łącznie siedmioro uczniów. Nagrody zostaną wręczone laureatom 19 marca 2014 r. podczas Dnia Otwartego w PG1. Organizowane są warsztaty, konkursy, spotkania. Ich corocznym zwieńczeniem jest wystawa zdjęć i prac konkursowych prezentowana w gmachu MBP przy ulicy Minorytów 4. Dzięki życzliwości przedstawicieli biblioteki nasi uczniowie mogą zaprezentować swoje dokonania
szerokiemu gronu mieszkańców naszego miasta.
Inf. Iwona Talaga

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu jest instytucją, która czynnie uczestniczy w edukacji naszej gimnazjalnej
społeczności. Współpracę rozpoczęliśmy w roku 2000. Wówczas wspólnym sukcesem było napisanie przez p. Anetę Hombek i p. Alicję Kisałę autorskiego programu z zakresu edukacji regionalnej. Od tego momentu współorganizowaliśmy konkursy literackie, dla naszej młodzieży organizowano warsztaty w PBW, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne. Pracownicy PBW w Opolu są współorganizatorami wielu konkursów oraz imprez masowych, dlatego też od ubiegłego roku czynnie
współpracujemy w ramach organizowanych konkursów literackich przez PBW i Kino „Helios” Nauczyciel gimnazjum - p.
Aneta Hombek ocenia prace nadesłane na konkurs i zasiada w obradach jury. Mamy nadzieję, że ta wieloletnia i twórcza
współpraca będzie kontynuowana w następnych latach. Na zdjęciu po lewej: Obecny dyrektor PBW w Opolu, p. Dagmara
Kawoń-Noga oraz przedstawiciel kina „Helios” i uczennica naszego gimnazjum – Iwona Działowska, laureatka konkursu
literackiego; po prawej: dziennikarze Faktów Jedynki z byłym dyrektorem PBW w Opolu – Janem Feusette przeprowadzili
wywiad, podczas gdy członkowie jury podejmowali ostateczne decyzje.
Red. Aneta Hombek
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Dziennikarze sami o sobie
Uczniowie klasy I B
(dziennikarsko - teatralnej)
piszą o sobie:
„Do klasy dziennikarsko -teatralnej
uczęszcza 19 uczniów. Jesteśmy najlepszą klasą w szkole, jeżeli chodzi
o atmosferę i skład!”
„W czasie lekcji dziennikarskiej pracujemy w grupach, ale każdy może
wykazać się swoją kreatywnością.”
„W przyszłości chciałbyś zostać
dziennikarzem czy może aktorem?
W tej klasie nauczysz się podstaw
tych zawodów! Będziesz uczestniczyć w życiu szkoły - występował na
scenie, pisał gazetkę szkolną i czeka
Cię wiele, wiele ciekawych zdarzeń”

To właśnie MY—DZIENNIKARZE

Na zdjęciu poniżej: Pierwszy

To nie u nas!
Zawsze coś się dzieje!”

dziennikarski

„ L ubimy

i Kultury i prezentują gazetkę.

„Nuda?

naszych nauczycieli
i wychowawców. „Jesteśmy dumni, Karol i Oskar - najlepiej pracuże możemy was uczyć” - i to powieje się razem!
dzieli sami nauczyciele!”

dyżur.

Daria,

Wiktoria i Aurelia witają gości
przybyłych na VII Dni Nauki

„Nasza klasa prowadzi spokojny
i radosny tryb życia. Każdy znajdzie
tu coś dla siebie. W naszych szeregach jest miejsce dla każdego kolegi
i koleżanki. Jesteśmy wzbogaceni
w szczęśliwą aurę!”
Warsztaty dziennikarskie dla klas VI
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