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Poczdam – zakończenie realizacji innowacji pedagogicznej:
„Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”
We środę 31 maja pojechaliśmy na szkolną wycieczkę do
Poczdamu, byliśmy tam pod opieką wspaniałych
nauczycielek : p. Praczyk, p. Twarda, p. Kowalewska i p.
Karnik. Poczdam to miasto we wschodnich Niemczech,
największe w kraju związkowym Brandenburgia. Można
zobaczyć tam wiele budowli lub miejsc pochodzących z
XVII w. np. Pałac Sanssouci, Park Sanssouci oraz grób
Fryderyka II Wielkiego. Jednakże główną atrakcją na tej
wycieczce był pobyt w Parku Filmowym Babelsberg. W
parku położonym tuż obok jednych z najstarszych studiów
filmowych
świata,
zwiedzający
mogą,
pośród
fascynujących dekoracji i wystaw, zapoznać się z pracą
specjalistów od filmowego rzemiosła, przekonać się, jakie
zawody skupiają się przed i za kamerą. Na terenie parku
filmowego mieliśmy czas wolny na skorzystanie ze
wszystkich atrakcji które się w nim znajdują np. Seanse w
kinie 4D lub pokazy kaskaderskie. Na końcu pojechaliśmy
na słynną ulicę Brandenburger Straße, gdzie mieliśmy
chwilę na posiłek i spacer po sklepach.
Zuzanna Goślińska
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Nagroda dla zwycięzców Gimbatalii 2017
Zakończyliśmy batalię o główną nagrodę w szkolny
rankingu klas gimnazjalnych. W tym roku najwięcej
punktów zdobyła klasa IB i otrzymała nagrodę
ufundowaną przez Radnego Miasta Poznania p.
Grzegorza Ganowicza w postaci vouchera do
wrocławskiego zoo. Zapraszamy do podjęcia
wyzwania w przyszłym roku!
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Jak żyć zdrowo? - apel
W czwartek 27 kwietnia w naszej szkole odbył
się apel pod tytułem: ,,Jak żyć zdrowo''. Jego
celem było pokazanie uczniom naszej szkoły co
zrobić aby być zdrowym i prawidłowo się
rozwijać.
Najpierw
uczniowie
z
klasy III pokazali prezentację m. in. o tym
jakie jest zdrowe żywienie, ile czasu dziennie
powinno się przeznaczać na sport oraz jak
można wyglądać, jeżeli uprawia się niezdrowy
tryb życia. Na koniec pani Klonowska
przeprowadziła test o zdrowym odżywianiu się.
By on w formie prawda-fałsz, a uczestnicy
znający odpowiedź zgłaszali się. Potem
otrzymywali w nagrodę cukierka, nawet jeżeli
odpowiedź była błędna. Potem zadzwonił
dzwonek i wszyscy wrócili do klas.

Apel majowy
W piątek 28 kwietnia odbył się apel
dotyczący różnych świąt, mających
miejsce
w
maju.
Zaczęliśmy
od
zaśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego'',
naszego narodowego hymnu. Potem klasa
IA pokazała prezentację z majowym
świętami. Uczniowie omawiali kolejne
święta i zapoznawali oglądających z
historią ich powstania. Najpierw były
pierwsze 3 dni maja czyli święto pracy,
święto flagi i święto konstytucji.
Następnie mniej znane uroczystości jak
np. dzień równości 8 maja. Gdy wszystkie
święta
zostały
zaprezentowane
i
omówione, odbył się test ze słodkimi
nagrodami, taki sam jak na poprzednim
apelu. Gdy i on dobiegł końca, wtedy
uczniowie wrócili do klas, a po lekcjach
mogli
odpocząć
podczas
długiego
weekendu.
Igor Małyszczak
Co się dzieje w naszej szkole?
 1 czerwca odbyły się zajęcia sportowe z
okazji Dnia Dziecka. Rywalizację
wygrała klasa IB, drugie miejsce zajęła
IIA a trzecie klasa IA
 12 czerwca klasy trzecie będą bawić
się na balu na zakończenie Gimnazjum
 23 czerwca żegnamy absolwentów i
rozpoczynamy upragnione wakacje
 24 czerwca grupa gimnazjalistów
wyjeżdża na obóz językowy na Malcie i
do 1 lipca będą doskonalić swoje
umiejętności językowe
 Nowy Rok szkolny rozpoczynamy 4
września! Do zobaczenia!

Igor Małyszczak
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Dzień Geografii
Dnia 24 kwietnia odbył się w naszej szkole
Dzień Geografii. Pani Izabela Zmuda zaprosiła
do
nas
dwie
pracownice
wydziału
geograficznego UAM, które opowiadały nam o
swoich przeżyciach związanych z wieloma
podróżami do Czarnogóry i Chin. Prelekcje
połączone
były
z
prezentacjami
multimedialnymi. Pani Dita Kicińska opowiadała
nam o Czernogórze a w szczególności o
czarnogórskich pasmach górskich, najwyższych
szczytach, zabytkowych miastach i jaskiniach.
Opowiedziała nam o tym, jak wygląda praca
geologa, o tym jak bada się i odkrywa jaskinie.
Czarnogóra to kraj wyłącznie górzysty o
powierzchni niemalże równej powierzchni
Wielkopolski.
Druga pani dr Lidia Poniży opowiedziała nam o
podróżach po Chinach. Z tej prezentacji
mogliśmy się dowiedzieć o cudach natury, ale
również o cudach stworzonych przez człowieka:
np. armii terakotowej w starej stolicy, która
jest ciekawa ponieważ rysy twarzy każdego
członka armii są inne. Następnie dowiedzieliśmy
się o najszybszych pociągach kursujących po
Chinach, które rozwijają prędkość do 300km/h.
Pani Lidia mówiła również o tym, że Chiny są
krajem w połowie pustynnym, gdzie można
spotkać dwugarbne wielbłądy, baktriany. Na
pustyni Gabi, wydmy osiągają wysokość nawet
400m.n.p.m.
Inna część Chin to klimat tropikalny. Przy
rzece Huang – He (Rzeka Żółta) znajduje się
przepiękna jaskinia bajecznie oświetlona przez
ludzi. Na samym końcu dowiedzieliśmy się o
Wielkim Murze Chińskim, m.in. o tym, że jest
symbolem/ikoną Chin.
Po prezentacjach odbył się quiz wiedzy, w
którym wzięli udział przedstawiciele klas
gimnazjalnych a punkty z quizu zaliczono do
punktacji ogólnej w Gimbatalii.
Julia Walkowiak
Patrycja Wachowiak
Daria Wachowiak
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Turniej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1
Dnia 23 maja br. odbył się w naszej szkole
Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjum Drużyn
Mieszanych o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół nr 1. Zaproszenie przyjęły cztery
sąsiadujące
z
nami
gimnazja.
Nad
prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał
sędzia
Mariusz
Frąckowiak.
Turniej
przebiegał w przyjacielskiej atmosferze w
duchu fair play. Nasza ,,nowa" szkoła i
nowoczesna sala gimnastyczna bardzo
przypadła naszym gościom do gustu, chętnie
przyjmą zaproszenie na kolejne potyczki
sportowe. Okazaliśmy się bardzo gościnnymi
gospodarzami, zajęliśmy bowiem czwarte
miejsce w turnieju. 1 miejsce wywalczyło
Gimnazjum nr 67 w Kiekrzu, 2 miejsce zajęło
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki, 3
miejsce przypadło w udziale Gimnazjum nr
68.Tabelę zamknęło walczące ambitnie
Gimnazjum Europejskiej Szkoły Aktywnej
Edukacji
Olimpijczyk.
Najlepszą
zawodniczką turnieju została Aleksandra
Knop z klasy III B naszej szkoły, a
najlepszym zawodnikiem Krystian Pospiech z
Gimnazjum nr 67.Turniej przeszedł do
historii jako impreza zasługująca na miano
bardzo udanej.

Felieton
- Czego ty dziecko jeszcze chcesz?
Masz dach nad głową, jedzenie, markowe ciuchy, najnowszy telefon.
- Miłości Mamo.
Zamknięta w komórce Komórka zamknięta we mnie
Komórki, komóreczki dla mamy, taty i córeczki. Małe, średnie i duże i do tego WiFi zawieszone gdzieś na
chmurze. Niezbędne, ale i emocjopędne. Emocje pojawiają się wszelakie. Dominuje radość, satysfakcja,
spełnienie. Jakże miło bowiem z nich skorzystać – doświadczam tego sama. Postawię jednak pytanie – jakie
emocje ma Mama, Babcia, Tata i Stryjek, kiedy komórka przywiązana do dziecka nawet bez pomocy sznurka.
Telefonik rano, w południe, wieczorem. Komunikacja, niemalże teleportacja, w domu, na dworze, w kinie i w
sklepie. Każdy przez niego klepie, gaduli, pstryka, nadusza, odbiera, wysyła. Adoracja wyświetlacza, człowiek
obok niewidzialny. A ileż to czasu zabiera! Myśli szaleją, nawyki gęstnieją, komórka tuż obok.
Rodzice dzieciom nie pozwalają, a sami w komórkowe życie własną energię wkładają i dysonans poznawczy
komunikatami wprowadzają.
--------Odłóż to wreszcie! Nie korzystaj! Wyłącz!
Wycisz!
Oddaj!
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Nie wypada.
Niezdrowe.
Ogłupiające.
Światem płytkich relacji rządzące.
I tak
odpowiedzi na to:
to dziecko pełne buntu i trwogi stosuje się chwilowo do rodzica przestrogi i słyszy w
 - Denerwowaliśmy się z Tatą.
 - Nie odbierasz.
 - Rozumu i litości nad nami nie masz.
 - Tyle pieniędzy i na nic.
 - Po co komórkę nosisz kiedy w kieszeni bezużytecznie trzymasz?
 - W Internecie sprawdź szybko jak felieton napisać.
 - Kolegę na mesendżerze zapytaj co na jutro z tą fizyką.
 - Maila odbierz co rano z referatem Ci słałam.
 - Zadzwoń do Babci.
 - SMS poślij Cioci. Niech z nerwów o ciebie się nie poci.
Stop tym rymowankom, Czytelniku drogi – czas poważnie zająć się tematem. Kto tu rządzi? – pytam często
siebie. Ja komórką, czy odwrotnie – to ona stawia mi codzienne cele, dyktuje zasady, planuje, warunkuje? Czy
na przykład muszę użyć jej rano, zanim jeszcze wstanę, by sprawdzić pocztę, komunikaty, zerknąć co dzieje
się na grupie? Myślę też często, czy wypada użyć komórki w obecności gości, przy rodzinnym obiedzie,
ukradkiem w kościele, czy w kawiarni. Czy jest mi ona potrzebna jako przełamywacz lodów w relacjach,
element zastępczy, gdy brakuje odwagi by poważnie porozmawiać, spojrzeć komuś w oczy, budować więzi,
relacje bliskości, okazywać prawdziwe uczucia. Czy komórka stanowi więc dla mnie źródło satysfakcji czy
raczej frustracji? Przypomina mi się zasłyszana anegdota:
Dziewczyna informuje znajomych i krewnych, że padła jej komórka, nie ma dostępu do Internetu, w związku
z czym – z braku laku – porozmawiała z rodzicami. Zauważyła, że mama zmieniła fryzurę, tata zapuścił brodę.
Odkryła, że to całkiem fajni ludzie.
I wiecie co? Nie chcę tak skończyć. Chcę mieć pewność, że świat fikcji, kreowania, idealizowania na FB,
instagramach i innych nie ogołaca mi rzeczywistości, nie zniekształca świata prawdziwych relacji ludzkich.
Chcę obserwować, eksperymentować, doświadczać, czuć, tworzyć realne relacje, ćwiczyć się w
umiejętnościach społecznych. Czymże jest bowiem najpiękniejszy cytat, wirtualny krajobraz, przepis na
szczęście, czy pyszną potrawę, kiedy nie mogę tego dotknąć, powąchać, smakować. Chcę tworzyć
rzeczywistość słowem i działaniem. I pewnie znowu za chwilę sięgnę po to, co z posiadania komórki dla mnie
płynie, usłyszę ostrzegawczy głos Mamy lub Taty, by nie zatracić się w tym co nienamacalne, przebodźcowane
i wirtualne. Pominę milczeniem ich uwagę, przejrzę co zawsze, może bardziej ukradkiem, ale zrobię to, bo to
czynność nieunikniona. Powiem więcej – upragniona. Automatyzm, nawyk, przyzwyczajenie kolejny raz wygra,
choć mam inne pragnienie.
Chciałabym sobie dzisiaj obiecać, że będę od teraz rządzić tym, co zakorzenione i jak ikonki na klawiaturze
włączę w umyśle akt woli, dopuszczę rozum, kontrolę do głosu i to ja będę właścicielem komórki, a nie ona
moim. Póki co jednak sprawdzę w komórce, jakby nie było – mojej wiernej przyjaciółce – co słychać w świecie
wirtualnym, choć jednak trochę realnym...
Zuzanna Krygier
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Festiwal Obowiązkowych Projektów Gimnazjalnych 2017
12 maja 2017 r. odbył się Festiwal Projektów Gimnazjalnych, i
podczas

którego

uczniowie

klas

drugich

przeprowadziła

palców.

Grupa pracująca pod kierunkiem pani Izabeli Klonowskiej

Podczas

zrealizowała

tradycyjnym

badawczy.

żywo

pokaz

gimnazjum doświadczeń, np. pobieranie odcisków

zaprezentowali efekty swojej pracy przed publicznością.
projekt

na

Wykonując

szereg

tegorocznego

Festiwalu

prezentacjom

doświadczeń (np. oznaczanie zawartości wody, wykrywanie

multimedialnym

skrobi i antocyjanów) próbowała dowiedzieć się co rośliny

ciekawe formy: wystawa zdjęć, albumy,

zawierają w środku. Następna grupa przedstawiła różne

filmik z wywiadu, recytacja wierszy,

sposoby tworzenia drzewa genealogicznego - od papierowego

degustacja

po

można

doświadczeń

poszukiwać informacji o przodkach oraz jakie są programy do

Występujący

komputerowego tworzenia drzewa genealogicznego.

nagrodzeni przez publiczność gromkimi

komputerowe.

Uczniowie

sprawdzali,

gdzie

Czy Snapchat, Facebook i Instagram są jedynie rozrywką czy
może

sposobem

na

życie

i

zarabianie

pieniędzy?

odpowiedzieć na te pytania uczniowie kolejnej grupy
pod lupę portale społecznościowe
działania, sposoby reklamowania.

Aby
wzięli

- ich użytkowników,
Nad pracą obu grup

towarzyszyły

potraw

czy

nowe,

pokaz

chemicznych.
uczniowie

brawami a projekt

zostali

"Anglik, Hiszpan

dwa bratanki, czyli mały przewodnik po
faktach

i

ciekawostkach

"

został

uznany za najciekawszy.

Elżbieta Praczyk

informatycznych pieczę sprawowała pani Lidia Setti. Symetrii
w otaczającym nas świecie, architekturze, przyrodzie i sztuce
poszukiwała

grupa

pracująca

pod

opieką

pani

Grażyny

Śledzińskiej. W tym celu uczniowie wraz z opiekunem udali się
na wycieczkę po Poznaniu. O tym ,że miłość niejedno ma imię
przekonaliśmy

się

oglądając

wystąpienie

grupy

uczennic

pracujących pod kierunkiem pani Kariny Wojtczak. W bardzo
ciekawy

i

różnorodny

sposób

dziewczyny

przedstawiły

definicję miłości, jej motywy i rodzaje. Jak działają polskie
sądy przekonała się grupa, której opiekunami były panie Anna
Kowalewska i Elżbieta Praczyk. Uczniowie poznali zasady
obowiązujące

w

polskim

wymiarze

sprawiedliwości

oraz

przeprowadzili symulację rozprawy karnej w siedzibie OIRP w
Poznaniu. Mały przewodnik po faktach i ciekawostkach
kulturowo - językowych Anglików i Hiszpanów przygotowała
grupa

pani

warsztatach

Olgi

Twardej.

tanecznych

-

Uczniowie
w

szkole

uczestniczyli
tańca

w

flamenco

i

kulinarnych - w barze tapas. Jako ostatnia wystąpiła grupa
pracująca pod kierunkiem pani Magdaleny Świgoń. Uczniowie
pokazali jak wygląda praca chemika w roli detektywa. Grupa
uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii
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