
  

 

 

 

01.02.1925r.— Polskie Radio nadało pierw-
szą, próbną audycję 
06.02.1952r— Elżbieta II wstąpiła na tron 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 
09.02.1990r.— W Polsce przywrócono daw-
ne godło państwowe - Orła w Koronie  
16.02.1848r.— Ostatni koncert Fryderyka 
Chopina w Paryżu 
16.02.1939.— urodził się Czesław Niemen, 
właściwe nazwisko Czesław Wydrzycki, pio-
senkarz i kompozytor 
19.02.1473.— urodził się Mikołaj Kopernik, 
astronom, twórca heliocentrycznej teorii 
układu słonecznego  
22.02.1810.— urodził się Fryderyk Chopin, 
uznany za najwybitniejszego kompozytora 
polskiego  

5 numer/luty 2014 

W tym numerze: 

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas 6! 

Jest nam bardzo miło powitać Was w naszym 

gimnazjum podczas Drzwi Otwartych. 

Chcemy pokazać Wam szkołę , przedstawić  

nauczycieli i zachęcić do wspólnej zabawy 

podczas wykonywania zadań w klasach  

i na sali gimnastycznej. 

Życzymy Wam mile  spędzonych chwil w murach 

naszego gimnazjum !  

Społeczność uczniowska Gimnazjum Nr 1 
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http://portalwiedzy.onet.pl/25584,,,,chopin_fryderyk_franciszek,haslo.html
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  Drodzy Szóstoklasiści, prezentujemy Wam  

ofertę edukacyjną Gimnazjum nr 1  

im. Polskich Noblistów i zachęcamy do rozważenia 

naszych propozycji.  

Uwzględniamy Wasze zainteresowania i potrzeby 

kształceniowe, dlatego w naszym gimnazjum 

świetnie odnajdą się tęgie, matematyczne głowy, 

badacze świata, pełni ekspresji humaniści, history-

cy, kreatywni podróżnicy, miłośnicy sportu i młodzi 

artyści.  

„Jedynka” umożliwia efektywną naukę dzięki bo-

gatej bazie dydaktycznej: pracownie komputero-

we, centrum multimedialne, tablice interaktywne, 

laboratorium językowe, dwie sale gimnastyczne 

oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.  

Od września 2014 r. możecie uczyć się  

w następujących klasach: 

Oddział z edukacją matematyczno – fizyczną  

w formie zajęć dodatkowych rozwijają-

cych zainteresowania (obowiązkowo ję-

zyk angielski i niemiecki) 

Oddział z edukacją biologiczno – chemiczną w for-

mie zajęć dodatkowych rozwijających za-

interesowania (obowiązkowo język an-

gielski i niemiecki) 

Oddział z edukacją humanistyczno – teatralną w 

formie zajęć dodatkowych rozwijających  

 

 

 

 

 

zainteresowania (obowiązkowo język angielski i 

niemiecki) 

Oddział z edukacją językową z rozszerzoną ilością 

zajęć z języka niemieckiego lub angielskie-

go 

Oddział z edukacją ogólną – klasa dla uczniów po-

siadających zainteresowania ogólne, które 

rozwijać będą w ramach standardowego 

planu nauczania w gimnazjum 

 

Swoje zainteresowania możecie rozwijać w licz-

nych kołach. W szkole funkcjonują na przykład:  

 koło języka rosyjskiego,  

 szkolne koło turystyczno - krajoznawcze,  

 zespół instrumentalny,  

 chór szkolny,  

 warsztaty teatralne,  

 koło PCK,  

 dyskusyjne koło religijne,  

 drużyny sportowe: piłki nożnej, ręcznej, siat-

kowej, koszykowej  

 sekcja badmintona.  

Prowadzone są również zajęcia z aerobiku. 

Szkoła organizuje również Zielone Szkoły, Białe 

Szkoły oraz Szkołę Przetrwania.  

W gimnazjum prężnie działa Samorząd Uczniowski 

organizując wiele imprez uprzyjemniających Wam 

pobyt. 

Wydajemy szkolną gazetkę                        , gdzie 

każdy uczeń zainteresowany dziennikarstwem, 

może wykazać się talentem redaktorskim lub pu-

blikować na jej łamach swoją twórczość literacką. 

 

Oferta Szkoły 
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Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów, 

pani Renata Sroka zaprasza Rodziców na indywi-

dualne spotkania dotyczące oferty edukacyjnej 

naszej szkoły w każdy poniedziałek  

w godz. 16.00 – 17.00. 

Zapisy prowadzi sekretariat szkoły od poniedział-

ku do piątku w godz. 8:00– 15:00, szczegóły moż-

na również uzyskać pod numerem telefonu  

62 735-17-13. 

Można także rejestrować się elektronicznie po-

przez stronę internetową szkoły w zakładce  

REKRUTACJA 2013/2014  

lub pod adresem  

https://gimnazja-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/ 

 

GIMNAZJUM NR 1  

TO SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM 

 

Jesteśmy szkołą posiadającą tytuł  

Odkrywców Talentów.  

 

 

 

 

Nasi uczniowie biorą udział w Międzyszkolnych i 

Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z języ-

ka polskiego, z języków obcych, historii, biologii, 

matematyki i zajmują w nich  czołowe miejsca.  

Organizujemy koncerty, podczas których młodzież 

ma niepowtarzalną okazję do zaprezentowania 

swoich zdolności i talentów.  

W ramach współpracy międzynarodowej nawiąza-

liśmy kontakt ze szkołą z Francji. Pierwszym eta-

pem "naszej znajomości" była telekonferencja w 

Urzędzie Miasta z udziałem dyrektor szkoły oraz 

nauczycieli. Szkołę francuską reprezentowała mię-

dzy innymi pani Jacqueline Bouffort. Wymieniliśmy 

propozycje dotyczące współpracy i mamy nadzieję 

na jej owocny przebieg. Obecnie uczniowie nasze-

go gimnazjum i zaprzyjaźnionej szkoły rozpoczyna-

ją wymianę korespondencji w języku angielskim, 

dzięki czemu będą doskonalić swoje umiejętności 

językowe oraz sposoby porozumiewania się. Przed 

feriami zimowymi odbyła się  telekonferencja na-

szych uczniów i opiekunów z Francuzami.  

Na szczególną uwagę zasługuje kosmiczny projekt 

NASA - ARISS, w którym wzięliśmy udział jako jedy-

ne ostrowskie gimnazjum. Nasi uczniowie przystą-

pili do niego już w grudniu 2011 r.  

Efektem zajęć z krótkofalarstwa był udział w abso-

lutnie niezwykłym wydarzeniu, którym było nawią-

zanie łączności radiowej z Międzynarodową Stacją 

Kosmiczną. Długo oczekiwana chwila nadeszła 8 stycz-

nia, kiedy uczniowie „Jedynki” należący do grupy 

ARISS mogli z auli Zespołu Szkół Technicznych oso-

biście zadać pytania japońskiemu astronaucie  
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przebywającemu na Międzynarodowej Stacji ISS! 

Była to dziesiąta bezpośrednia łączność ze stacją 

kosmiczną z terenu Polski, ale dopiero druga z 

Wielkopolski.   

Bierzemy także udział w projektach językowych:  

 Deutch – Wagen – Tour,, 

 

 Schüler lehren Schüler przy współpracy In-

stytutu Goethego w Warszawie, 

 

 

 

 

 Make a Step – AIESEC.  

Prowadzone są zajęcia konwersacyjne w języku 

niemieckim, angielskim, francuskim dzięki projek-

towi Asystent Commenius. 

W styczniu 2014 r. gościliśmy w szkole wolonta-

riuszki w ramach wyżej wymienionego projektu 

„Make a step”. Dziewczyny przybyły do nas z Ko-

staryki i Indonezji. Podczas zajęć uczniowie mieli 

możliwość sprawdzenia swojego poziomu opano-

wania języka angielskiego  oraz zdobycia nowych 

umiejętności.   

Do tej pory podejmowaliśmy studentów z: Filipin, 

Egiptu, Wietnamu, Brazylii, Indii, Kolumbii i Singa-

puru.  

Wszystko to i jeszcze więcej informacji znajdziecie 

na naszej stronie internetowej www.gim1osw.pl 

oraz na naszym profilu facebook.com/gim1osw 

Serdecznie zapraszamy! 

Poezja Oferta Szkoły 

http://www.gim1osw.pl
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Kolejny raz o projekcie ARISS –  

wizyta absolwentki  

20 stycznia tego roku w naszej szkole odbyło się 

bardzo interesujące i zarazem inspirujące spotka-

nie z absolwentką Gimnazjum nr 1 – 

Magdą Brodalą, grającą kluczową rolę w 

projekcie ARISS, który 8  stycznia miał 

swój finał w Zespole Szkół Technicznych 

w Ostrowie Wielkopolskim. Madzia od-

wiedziła mury byłej szkoły na prośbę 

uczniów klasy 1B, będących świadkami 

kontaktu radiowego z astronautą przeby-

wającym na Międzynarodowej Stacji Ko-

smicznej. Pierwszoklasiści zafascynowani 

zjawiskiem krótkofalarstwa zapragnęli 

dowiedzieć się jeszcze więcej o  nawiązywaniu 

łączności radiowej i poznać wszystkie szczegóły 

dotyczące projektu ARISS. Spotkanie z Magdą mia-

ło na celu  przekazanie im wielu ciekawych infor-

macji oraz przedstawienie na czym polega rola 

krótkofalarstwa na świecie. Magda mówiła o po-

czątkach swojej przygody, która rozpoczęła się w 2 

klasie gimnazjum, podczas pierwszych lekcji krót-

kofalarstwa odbywających się w naszej szkole. 

Opowiadała również, że wraz z 15 osobami różnej 

narodowości miała okazję brać udział w małym 

„szkoleniu” w Estonii! A także rozmawiała z Hisz-

panem w jego ojczystym języku, łącząc się za po-

mocą fal radiowych. Naszemu gościowi  podczas  

 

 

 

 

spotkania  pomagała uczestniczka projektu ARISS - 

Kasia Juszczak z klasy 2C. Było to niesamowite do-

świadczenie, którego osoby biorące w nim udział 

na pewno nie zapomną!  

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców 

WWW.sp3pow.pl i do brania udziału w zajęciach 

organizowanych przez jego członków.  

 

 

Natalia Nowak, 3c 

 

 

 

 

 

 

Projekt  ARISS 

http://WWW.sp3pow.pl
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Uczniowie naszego gimnazjum zdobyli I miejsce w 

kategorii szkół gimnazjalnych w POWIATOWYM 

KONKURSIE WIEDZY O KRZYSZTOFIE KAMILU  

BACZYŃSKIM I JEGO TWÓRCZOŚCI.  

Nagrody otrzymali:  

Izabela Dyczak z kl. III A – za recytację wiersza  

pt. „Rzeczy niepokój” 

Beniamin Machała i Jakub Wróblewski z kl. III C – 

za test pisemny. 

Laureatami plastycznej adaptacji wybranego 

wiersza zostali: 

Adrianna Russek z kl. II A – II miejsce 

Marcin Biadała z kl. II B – III miejsce 

W konkursie również udział wzięli Ewelina Minta i 

Piotr Suchecki z kl. III C oraz Magdalena Tadaszak z 

kl. III E. 

                    Wszystkim gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny sukces  
naszych  

gimnazjalistów  
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Coraz częściej słyszy się, że dzieci i młodzież za-

miast przeczytać lekturę od deski do deski mają na 

to inny sposób. No bo przecież po co czytać całą 

książkę, skoro pod ręka mamy streszczenia, które 

niektóre wydawnictwa drukują razem z książką. 

Dzieci dochodzą do wniosku, że nie warto czytać 

książek, no bo po co? Przecież są nudne, nawet po 

krótkim czytaniu bolą oczy, a co dla dzieci i mło-

dzieży najgorsze zabierają cenny czas, który ich 

zdaniem można by wykorzystać w dużo bardziej 

przyjemny sposób. Coraz częściej książkę zastępuje 

się filmem, a nadopiekuńczy rodzice po prostu czy-

tają książki swoim pociechom; ostatnio pojawiły 

się nawet programy, które same czytają za nas 

książki. Kiedy dzieciaki słyszą od swoich rodziców 

zachęty do czytania, to często podają całą listę po-

wodów, dla których nie warto tego robić. A prze-

cież dzieci, które nie czytają książek mogą mieć  

 

 

 

problemy z wymową, poprawnym pisaniem i czy-

taniem. Nie chodzi oczywiście o to, żeby czytać 

książki codziennie, bez przerwy. Jednak zamiast 

siedzieć przed komputerem wpatrzeni w monitor i 

zajmować się mało pożytecznymi sprawami można 

przecież położyć się lub usiąść wygodnie na łóżku, 

zapalić lampkę i przeczytać rozdział czy dwa jakiejś 

fajnej książki. Chodzi o to, abyście sami sobie wy-

brali to, co chcecie czytać: czy fantastykę, czy coś 

przygodowego, czy może jakieś romansidło. Tema-

tyka nie ma znaczenia, każda książka może nas 

wiele nauczyć i dać dużo przyjemności – bo o to w 

czytaniu chodzi! 

 

 

 

Marta Bohonos, 2b 

Książka kontra TV 
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Twórczość naszych uczniów 

Przepraszam 
Przepraszam... 

za co... 

to życie... 
nie ma końca ścieżka upokorzeń marnieje owocujące drzewo świat znowu widzimy na czarno - biało 

wszyscy znowu tacy sami wojny, podboje, kradzieże czy choć raz można usłyszeć słowo ... przepraszam 
Przepraszam... 

znów 
pogrążamy się w otchłań zła czeluść bez końca 

pomiędzy światami 
ocierając się o krawędź 

i już tylko ręką 
możesz dotknąć  

niegdyś marzenia i znowu ta sama klatka bez życia 
brak tchu 

... przepraszam 

 

 

Przepraszam... 

ale co mi to da 

to słowo nic już dla mnie nie znaczy 

zanika słowo 

już nie ma znaczenia intencja 

to zostanie jedynie czarną magią z 

bajki 

wróć na Ziemię 

ocknij się 

kto jeszcze pamięta o ludzkich uczu-

ciach? 

no kto pytam? 

i znów zostałam sama z ciszą 

która zamilknie już na wieki 

Marta Bohonos, 2b 
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PROSTE MUFFINKI 
 

LISTA ZAKUPÓW -  12-15 muffinek: 

 

2 i 1/2 mąki pszennej 

3/4 szklanki cukru 

1 szklanka maślanki / kefiru lub mleka 

1 łyżeczka cukru waniliowego 

100g masła 

2 jajka 

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia  

szczypta soli 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ? 

 

Potrzebne będą dwie miski. 

W jednej mieszamy dokładnie wszystkie suche 

składniki: mąkę, cukier, cukier waniliowy, proszek 

do pieczenia i szczyptę soli. 

W drugiej mieszamy dokładnie wszystkie mokre 

składniki: jajka, maślankę i roztopione masło. 

 

Do miski z suchymi składnikami dodajemy mokre i 

bardzo szybko mieszamy. Im krócej, tym lepiej. 

Wtedy babeczki będą puszyste. Trochę grudek w 

cieście może zostać. 

 

Do masy możecie dodać bakalie, kawałki czekola-

dy, wiórki kokosowe, wedle uznania. 

Masę przekładamy do formy muffinkowej. 

 

 

 

 

 

 

Ciastem wypełniamy foremki babeczkowe tak do 

3/4 wysokości. Wyjdzie ok. 12-15 muffinek. 

Blachę wstawiamy do pieca rozgrzanego do 200°C  

(góra/dół) i pieczemy ok. 20-25min aż będą złote. 

 

 

 

SMACZNEGO! 

 
 
 

 

Uczniowie w kuchni 
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W schronisku bardzo są potrzebni wolontariusze. Wolontariuszem można zostać od 14 roku życia. Do 

ukończenia pełnoletniości wymagana jest pisemna zgoda opiekuna. Młodsze osoby mogą przebywać na 

terenie schroniska wyłącznie w obecności opiekuna. 

Czym zajmuje się wolontariusz: 

> wyprowadza psy na spacer, 

> bawi się z nimi i socjalizuje je, 

> czesze psy, kąpie, 

> bierze udział w akcjach charytatywnych, 

> pomaga szukać domów dla psów 

Czego nie może wolontariusz: 

> wchodzić do kojców bez wiedzy pracowników, 

> zamieniać psy w kojcach bez wiedzy pracowni-

ków, 

> wprowadzać psy do nieodpowiednich kojców  

    bez wiedzy pracowników, 

> straszyć, szczuć psów, krzyczeć, 

> spuszczać psów ze smyczy podczas spaceru, 

> doprowadzać do kontaktu psów, które są  

     do siebie agresywne. 

http://ostrowschronisko.pl/ 

Adopcja psów 
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Kto wymyślił pożegnania?  

Do zobaczenia! - okulista   

Do usłyszenia! - laryngolog  

Jeszcze do Ciebie zajrzę! - chirurg  

Jak będziesz mieć problem, to dzwoń! - psy-

cholog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Juszczak, 2  C 

Humor 

Wuefista każe dzieciom robić 

"rowerek".  

Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko 

Jasio położył się na plecach i trzyma 

nieruchomo nogi w górze.  

- A Ty co?- pyta nauczyciel.  

- A ja jadę z górki... 

Właściciel psa dzwoni do hodowcy:  

- Kupiłem od pana wczoraj psa i chciałem 

się upewnić czy on na pewno jest wierny.  

- Mogę za to poręczyć. Sprzedałem go już 

trzy razy i trzy razy do mnie wrócił. 

Środek zimy.  Ślimak włazi na pień jabłoni.  

Spostrzega go mrówka i mówi:  

- Hej, a ty dokąd?  
- Po jabłka!  

- Nie widzisz, że jeszcze nie ma jabłek?  

- Spoko, zanim wejdę na czubek drze-

wa, to już będą! 



12 

 

 

 
Natalia Nowak 

Piotr Suchecki 

Roksana Idczak 

Ernest Szczepaniak 

Maurycy Kempa 

Aneta Szczepaniak  

Anna Siwik  

Marta Bohonos 

Magdalena Tadaszak 

Katarzyna Juszczak 

 

 

 

 

Opiekunowie: 

Anna Lesiczka 

Marzanna Ciupka 

 

 

Skład redakcyjny 

 KONTAKT: gim1osw@o2.pl 


