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DWUMIESIĘCZNIK

W tym roku wyróżnienie "ORNONTOWICKIE BZY", przyznawane od 2005 roku osobom i instytucjom pracującym z pasją dla Ornontowic, trafiło do Gimnazjum im. Noblistów Polskich.
W imieniu szkoły statuetkę odbierał dyrektor
Gimnazjum p. Wojciech Hoszek, który podkreślił,
że szkoła to gra zespołowa! Nie byłoby wyróżnienia bez współpracy całej społeczności szkolnej:
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
obsługi.
Gratulacje dla wszystkich!!!

wrzesień/październik

W tym roku uczniowie i nauczyciele mieli
dłuższe nieco wakacje. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 miało bowiem miejsce
w poniedziałek 4 września na sali gimnastycznej
Gimnazjum.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele Rady i władz naszej Gminy
z Wójtem panem Kazimierzem Adamczykiem,
Księża naszej parafii z Księdzem Proboszczem
Grzegorzem Lechem oraz Przewodnicząca Rady
Rodziców pani Agnieszka Wojtaś.
Gospodarzem uroczystości była Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani Gizela Siedlaczek.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uczniowie rozpoczęli naukę w 8-letniej szkole podstawowej.
Inauguracyjna akademia miała dwie odsłony.
Najmłodsi uczniowie zobaczyli występ klasy
IIa pod kierunkiem pani Marii Gabor, a następnie
uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców, pod skrzydłami których spędzą najbliższe 3 lata nauki w szkole.
cd. na str. 2
1

Szata graficzna: p. L. Piechoczek – Niezgoda,
Korekta: p. B. Kasprzycka
Gimnazjalista

cd. ze str. 1

W tym uroczystym dniu dla naszych pierwszoklasistów nie mogło zabraknąć słodkich upominków
oraz obecności rodziców.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas
VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych przygotowali wychowawcy i uczniowie klas drugich gimnazjum panie: Iwona Sznapka i Aleksandra Zupok.

15 wrzesień ogłoszony został Międzynarodowym Dniem Kropki. Co należy celebrować? kreatywność, talent i odwagę w pokonywaniu
trudności. Książka „Kropka” autorstwa Petera
H. Reynoldsa o perypetiach dziewczynki o imieniu
Vashti (która pokazała jak dążyć do celu i jak
istotne jest wsparcie innych w budowaniu własnej
wartości) zapoczątkowały to święto.

Podczas
akademii
serdeczne
podziękowanie
za wieloletnie sprawne kierowanie Gimnazjum złożono
Dyrektorowi
Wojciechowi
Hoszkowi,
który
od 1 września sprawuje funkcję zastępcy Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcji
szkoły życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w
nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym
2017/2018.

W dniu 12 września uczniowie dwóch klas
gimnazjalnych, jak i uczniowie klas 7 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach brali udział
w akcji "Łańcuch Czystych Serc". Akcja zapoczątkowana została przez Marka Kotańskiego, twórcę Monaru i ma na celu propagowanie życia wolnego od uzależnień i przemocy.
Zatem wrzesień zaczęliśmy profilaktycznie!

Przedszkolaki,
uczniowie
szkoły
podstawowej, jak i gimnazjaliści uczęszczający do
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Ornontowicach uczcili należycie 15 września.
Obowiązywała
kropkowana
garderoba,
na zajęciach uczniowie omawiali swoje talenty,
kropka towarzyszyła jako motto wszystkich lekcji
a uczniowie klas VI, VII oraz klas gimnazjalnych
poszukiwali, ukrytych na terenie szkoły, sentencji
motywacyjnych.
Historia Vashti zainspirowała nauczycieli, którzy
postanowili przybliżyć ją swoim uczniom
i rozmawiać z nimi o ukrytych w nich talentach.
Zorganizowali w Dniu Kropki działania, które
pomagają młodym ludziom poznawać swoje
mocne strony.
Wierzymy, że to nie ostatni Dzień Kropki
w naszej szkole!
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Co roku 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Jest to dzień, w którym zwraca się uwagę na bogactwo języków w Europie. Jak co
roku nasza szkoła włączyła się w obchody organizując szereg różnorodnych konkursów językowych oraz
artystycznych.
Jednym z pierwszych wydarzeń było losowanie państw europejskich. Każda klasa wylosowała
inny kraj i miał on być tematem gazetki klasowej.
W klasach IV-VI konkurs na gazetkę wygrała klasa
IV b. W klasach VII SP oraz II i III gimnazjum najładniejszą gazetkę przygotowała klasa III a.

Kolejną konkurencją było dyktando w języku angielskim, w którym wyłoniliśmy Mistrzów Ortografii. Zostali nimi: Luiza Kops z klasy IVe, Jakub Grzywok z klasy Va, Kamil Wolnik z klasy
VIb, Amelia Torz z klasy II a gimnazjum, Wiktoria
Jonak z klasy III a gimnazjum.

Pierwszy raz w tym roku odbył się konkurs na literowanie w języku angielskim. W klasach V – VI:
I miejsce zajęła Sylwia Bijak. W klasach VII oraz gimnazjum: I miejsce wywalczyła Magdalena Szpik.
Jak co roku odbył się również konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych „English Speaking Countries”. I miejsce i również awans do powiatu zajęła drużyna z klasy III a – Wiktoria Jonak, Bianka Moczulska,
Karolina Wermińska.
Uczniowie mogli również wykazać się talentem
muzycznym w konkursie Karaoke. W dwóch kategoriach przyznano wyróżnienia:
- w kategorii klasy I-IV: I wyróżnienie otrzymały Monika Adamczyk, Julia Kubik i Sara Śnieżek
z klasy IV b, za wykonanie utworu „Baby Shark”,
- w kategorii klas V-VII i gimnazjum: I wyróżnienie
zdobyła Klaudia Ulbrych z klasy V b, za wykonanie
utworu „Cup song”.
Nauczyciele języka niemieckiego również zorganizowali konkursy.
Uczniowie szkoły podstawowej wykazali się
wiedzą w konkursie „Deutschlandsquiz”, w którym
I miejsce zajęli Emilia Kobusińska i Jakub Grzywok.
W konkursie plastycznym – „Berlin w moich
oczach” I miejsce zajęli: Makary Kucza, Magdalena
Niczyporuk oraz Antoni Szmajduch.
Gimnazjaliści wzięli udział w konkursie „Laufdiktat”,
w którym najlepsze okazały się uczennice klasy III a –
Karolina Kajzer i Roksana Rakoczy.
Również język polski znalazł się na liście konkursów językowych.
Uczniowie wzięli udział
w Konkursie Poprawnej Polszczyzny „Cudze chwalicie,
a czy swój znacie?” Zadania konkursowe pokazały,
że nie bez przyczyny nasz język uchodzi
za jeden z najtrudniejszych.
Najlepszymi okazały się: Anna Działkowska z klasy VII
b, Magdalena Korandy z klasy V b, Julia Siedlaczek
z klasy VI b, Marlena Smerczek z klasy VII b.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach językowych!

W dniu 28 września br. kilkudziesięciu uczniów
naszej szkoły wybrało się na wycieczkę do Instytutu
Fizyki im. Augusta Chełmskiego na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
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Spotkania w ramach "Osobliwości Świata
Fizyki" organizowane są przez Pracownię Dydaktyki
Fizyki UŚ już od 1987 roku.Ich tematyka związana jest z
programem szkolnym.
W tym roku uczniowie mieli możliwość
wysłuchania trzech wykładów: „Fizyka na wakacjach”,
„Ciepło, zimno, gorąco, mróz”, „Elektromagnetyzm
wokół nas”.
Kilku chętnych uczniów w trakcie wykładu
zaprezentowało i doświadczyło na sobie niektóre prawa
fizyki,
a
przy
tym
świetnie
się
bawiło.
Wycieczkę zorganizowała pani Lucyna PiechoczekNiezgoda, a opiekunami były panie: Agata Szuba-Dyrcz
i Anna Profaska.

W opinii uczniów „Zawsze modnie ubrana”
okazała się pani Katarzyna Chrapiec. Kolejna siódma
sowa w kategorii „Przyjaciel uczniów” trafiła do pani
Agnieszki Bugli. Nauczycielem, który „żartuje na lekcji”, okazał się pan Piotr Gorzawski. Za „najbardziej
pomysłowego nauczyciela” uznano pana Marcina Wilczyńskiego, a „lubiącego zaskakiwać w czasie lekcji” pana Pawła Bednarczyka. „Najbardziej wyrozumiały
nauczyciel” to pan Grzegorz Zuber. Szczególne wyróżnienie za całokształt pracy pedagogicznej uczniowie
przyznali Dyrekcji szkoły: pani Gizeli Siedlaczek, pani
Bożenie Kubicy i panu Wojciechowi Hoszek.
Za swój trud dydaktyczny niektórzy nauczyciele otrzymali nagrody Wójta i Dyrektora Szkoły.
Gratulujemy!

Kolejna edycja Targów Książki za nami. Było
super! Jak zresztą co roku!
Literackie łowy na 21 Targach Książki w Krakowie
zaliczone. Następna uczta za rok?

Grupa „targowych łowców”

W uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, wzięli udział nauczyciele, zaproszeni goście
oraz uczniowie klas VII i gimnazjum. Przygotowany na
tę okazję program artystyczny miał formę gali zatytułowanej „Sowy 2017”, podczas której wręczone zostały,
przygotowane specjalnie na tę uroczystość, medale
w różnych kategoriach.
„Najbardziej lubianym nauczycielem” została pani Iwona Sznapka. W kategorii „Najbardziej sprawiedliwy nauczyciel” uhonorowana została pani Gabriela Smorz.
W trzeciej kategorii „Zawsze uśmiechnięty” nagrodzono
panią Irenę Adamczyk. W kategorii „Zawsze dotrzymuje
słowa” zwyciężyła pani Agnieszka Paruzel.

Gimnazjalista

Dobrze się bawiliśmy…
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