
  

 

 

 

02.02.1907– zmarł Dymitr Mendelejew, rosyjski che-

mik, profesor chemii technicznej i nieorganicznej 

08.02.1924– w Stanach Zjednoczonych po raz pierw-

szy wykonano wyrok śmierci w komorze gazowej. 

13.02.1834—Adam Mickiewicz zakończył pisać "Pana 

Tadeusza". 

16.02.1848 - ostatni koncert Fryderyka Chopina w 

Paryżu. 

18.02.1564 - zmarł Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, 

malarz, architekt i poeta, jeden z najznakomitszych 

artystów Renesansu. 

18.02.1473 -  urodził się Mikołaj Kopernik, astronom, 

twórca heliocentrycznej teorii układu słonecznego. 

 luty 2016 

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  

Gimnazjum nr 1  

im. POLSKICH NOBLISTÓW  

w Ostrowie Wielkopolskim 
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http://portalwiedzy.onet.pl/14351,,,,mickiewicz_adam,haslo.html
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  Drodzy Szóstoklasiści, prezentujemy Wam  

ofertę edukacyjną Gimnazjum nr 1  

im. Polskich Noblistów i zachęcamy do rozważe-

nia 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 2016r. 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 

Oddział sportowy— dla tych, którzy lubią ruch i 

aktywny styl życia 

 

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  

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 po wcześniejszym umówieniu  

telefonicznym. 

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 2014/2015 

lub pod adresem  

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

 

GIMNAZJUM NR 1  

TO SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM 

 

Jesteśmy szkołą posiadającą tytuł y: 

Odkrywców Talentów i Szkoła z Klasą 2.0 

 

 

 

 

Na-

si uczniowie biorą udział w Międzyszkolnych i Wo-

jewódzkich Konkursach Przedmiotowych z języka 

polskiego, z języków obcych, historii, biologii, ma-

tematyki 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" były telekonferencje oraz  

wymiana korespondencji w języku angielskim. Kil-

ka miesięcy później grupa francuskich uczniów i 

nauczycieli przyjechała z wizytą do naszego miasta.  

W ramach projektu Szkoła z klasą  2.0 nakręciliśmy 

filmik w języku angielskim promujący naszą szkołę. 

Dzięki niemu każda zagraniczna szkoła zaintereso-

wana nawiązaniem kontaktu z nami może się o nas 

sporo dowiedzieć. 

 

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 

absolutnie niezwykłym wydarzeniu, którym było 

nawiązanie łączności radiowej z Międzynarodową 

Stacją Kosmiczną. Długo oczekiwana chwila 

nadeszła 08.01.2014r, kiedy uczniowie „Jedynki” 

należący do grupy ARISS mogli z auli Zespołu Szkół 

Technicznych osobiście zadać pytania japońskiemu 

astronaucie przebywającemu na Międzynarodowej  



4 

 

 

 

 

 

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, 

Prowadzone są zajęcia konwersacyjne w języku 

niemieckim, angielskim, francuskim dzięki projek-

towi Asystent Commenius. 

 

 

 

 Make a Step – AIESEC.  

Udział w projekcie polega na poznawaniu odmien-

nych kultur i nauce języka angielskiego poprzez 

uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez stu-

dentów z całego świata. Każda taka wizyta trwa 

tydzień i daje ogromne  możliwości rozwoju każde-

mu uczniowi. Do tej pory podejmowaliśmy studen-

tów z: Filipin, Egiptu, Wietnamu, Brazylii, Indii, Ko-

lumbii, Singapuru, Kostaryki i Indonezji. 

Efekty zaangażowania naszych uczniów we wszyst-

kie projekty językowe realizowane w naszej szkole 

znalazły  odzwierciedlenie w bardzo wysokich wy-

nikach osiągniętych z języka angielskiego podczas 

ostatniego egzaminu gimnazjalnego. 

 

Dowodem na skuteczność naszych działań  

dydaktyczno-wychowawczych są wyniki ewaluacji -

otrzymaliśmy wysoką ocenę B. 

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony interne-

towej www.gim1osw.pl oraz naszego profilu face-

book.com/gim1osw, gdzie znajdziecie  jeszcze wię-

cej informacji na nasz temat.  

Serdecznie zapraszamy! 

 

Poezja Oferta Szkoły 

http://www.gim1osw.pl
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Patrycja Tyrała to uczennica klasy 3c. To bardzo 

miła, wrażliwa i pogodna dziewczyna, o przepięk-

nym głosie. Śpiewa w chórze szkolnym, ale nie tyl-

ko to urzeka mnie w Patrycji - mamy wspólną pa-

sję, jaką jest poezja i recytowanie wierszy. Na py-

tanie, czym się interesuje odpowiada: Moje pasje 

hm.. no więc w 100% zaliczam do nich taniec, 

śpiew, sport, czytanie książek i pi-

sanie opowiadań, jednak to ostat-

nie robię bardzo rzadko, ze wzglę-

du na brak czasu. Zawsze dziwiło 

mnie skąd taka skromna osóbka 

ma tyle głosu i werwy w sobie, dla-

tego zapytałam dlaczego i od kiedy 

śpiewa: Śpiewam od zawsze. 

Wszystko zaczęło się dzięki mamie, 

z którą codziennie śpiewałyśmy 

piosenki lecące w radiu. Bardzo to 

lubiłam tzw. czas relak-

su i uśmiechu. Muzyka 

jest częścią mojej ma-

my i to przeszło  

 

 

 

 

 

 

także na mnie. Śpiewam dlatego, że przypomina 

mi to najlepsze momenty z dzieciństwa.  Jeśli mu-

zyka … to może jakiś instrument?: Jako dziecko 

uczyłam się grać na gitarze. Uczęszczałam na zaję-

cia organizowane w szkole i ćwiczyłam z moją ma-

mą. Kiedy grała, ja tylko słuchałam i po prostu 

chciałam to robić dokładnie tak jak ona. Odbiega-

jąc od muzyki, Patka przepięknie recytuje wiersze. 

Ma ładną barwę głosu, potrafi wydobyć emocje, 

jakie pojawiają się w wierszu. Zapytałam więc czy 

lubi poezję: Recytacja wierszy jest dla mnie ogrom-

ną zabawą, mogę pokazać moją wrażliwość i nie 

tylko. Uwielbiam to robić i miło mi słyszeć wszyst-

kie pozytywne komentarze na ten temat. Na ko-

niec zapytałam moją bohaterkę czy chciałaby łą-

czyć swoją przyszłość z muzyką: Dawniej chciałam 

łączyć moje życie z muzyką, iść w tym kierunku, ale 

gdy teraz o tym myślę wydaje mi się, że powinnam 

zostawić to dla siebie 

Talenty 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu z serii szkolnych talentów, który jest na temat 

bardzo wszechstronnych zainteresowaniach naszej koleżanki z klasy 3c. 

Rozśpiewana tancerka 

Nela Czekalska, kl.3a 
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i dalej czerpać z 

tego to co najlep-

sze na swój spo-

sób, a na poważnie 

zająć się czymś in-

nym. Hmm.. tancer-

ka, piosenkarka, po-

etka kto wie, co cze-

ka naszą utalentowa-

ną Patkę? 

 

 

 

 

- Masa wieży Eifl-

la to około 10 tys. 

ton. 

 

- Trzeba spalić 

7000 kalorii aby 

zrzucić jeden kilo-

gram. 

 

- Peladofobia to 

lęk przed łysymi osobami 

- Przeciwieństwem deja vu jest jamais vu – wydaje 

się, że jesteśmy w danej sytuacji pierwszy raz. 

 

- Dziecko śmieje się około 300 razy dziennie. 

 

- Człowiek odzie-

dzicza około 80% 

inteligencji po 

matce. 

 

- Statystyczny po-

lak zjada około 

180 l zupy rocz-

nie. 

 

- Człowiek nie zbadał jeszcze około 95% po-

wierzchni oceanów. 

 

Ilość miodu na 

jednej łyżeczce 

odpowiada ilości miodu wyprodukowanego przez 

12 pszczół w ciągu ich całego  życia. 

 

- Najkrótsze nazwisko w 

Polsce to „Aj”. Posiadają je 

tylko dwie osoby. 

 

 

 

 

- Kiedy wystuka się w te-

lefonie „332393” dźwięk klawiszy będzie przypo-

minał piosenkę z „Power Rangers” 

- Sowy mają trzy powieki. 

 

- Zapalniczka powstała wcze-

śniej niż zapałki. 

 

- Muzyka może złagodzić depresję nawet o 25%. 

 

 

- 

Zwierzę w logo Firefoxa pierwotnie miało być pan-

dą, a nie jest lisem. 

 

- W Korei Północnej znajduje się tylko jedna pizze-

ria. 

 

- Justin Bieber zarabia około 

70 mln $ rocznie. 

 

 

- Kapsel od puszki od napoju 

służy do utrzymania 
Aleksandra Juszczak, kl. 2c 

Ciekawostki 
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słomki. 

 

- Pingwiny pły-

wają z prędkością 20 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-vivre 

Ile razy, idąc ulicą obserwowałeś innych ludzi i ich 
wygląd? Czy dzięki niemu możemy powiedzieć coś o 
osobach, których w ogóle nie znamy? 

Mijając mężczyznę ubranego w garnitur, z czarną 
teczką pełną dokumentów pewnie pomyślimy: biz-
nesmen lub prawnik. Gdy zaś zauważymy chłopaka 
ubranego w luźny T-shirt, obszerne spodnie, sporto-
we buty i niosącego pod pachą deskorolkę odniesie-
my zupełnie inne wrażenie. Wygląd w pewnej mie-
rze określa naszą pozycję społeczną, przynależność 
do subkultury czy zawód. 

To na niego w pierwszej kolejności zwracamy uwa-
gę, gdy poznajemy nowych ludzi. 

Trzeba pamiętać, że "nigdy nie ma się drugiej okazji, 
żeby zrobić pierwsze wrażenie" i to od nas zależy, 
czy to wrażenie będzie pozytywne, czy też negatyw-
ne. 

 
Schludność 

Pierwsza podstawowa zasada. Plama na koszuli, 
resztki śniadania na spodniach – chyba nie powinni-
śmy zostawać paletą malarską? 

Czystość 

Czystość oraz schludność idą ze sobą w parze. Nie-
rozczesane lub też (o zgrozo!) dawno nie myte wło-
sy na pewno nie dodadzą uroku najpiękniejszej na-
wet twarzy. Wręcz przeciwnie. 
Pamiętaj: 

Należy się myć codziennie. 

Dezodorantów używa się jedynie na czystą skórę. 

Po posiłku powinno się umyć zęby. 

Ważnym elementem są zadbane paznokcie. Brudne, 
obgryzione – po prostu odstraszają! 

Nie wolno przesadzać z makijażem. 

Ubłocone, nieczyszczone od miesięcy buty rzucają 
się mocno w oczy. 

Warto nosić ze sobą paczkę nawilżanych chuste-
czek, szczególnie w upalny dzień czy po lekcjach 
WF'u. 
Wydaje się, że wszyscy znają te zasady – niestety, 
nie każdy ich przestrzega... 

Dlatego dbajmy o siebie i o swój wizerunek, bo jak 
nas widzą, tak nas piszą. 

Katarzyna Juszczak kl. 3C 
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Humor 

Nela Czekalska, kl. 3a 

 

Przed egzaminem student pyta studenta: 
 - Powtarzałeś coś? 

 - Ta.  
- A co? 

 - Będzie dobrze, będzie dobrze  

- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matematyki? 
- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk.  

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców?  
- Cicha noc.  

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!  
Geografia - Discovery Channel  

WF - Szkoła przetrwania  
Religia - Dotyk anioła  

Chemia - Szklana pułapka  
Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX-wieku  
J.Polski - Magia liter  

Muzyka - Jaka to melodia?  
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat  
Poprawka - Stawka większa niż życie  

Nowy w klasie - Kosmita E.T 
Ostatnia ławka - Róbta co chceta  

Pan konserwator - McGyver  
Wywiadówka - Z archiwum X 

Woźny - Strażnik Teksasu 
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa  

- Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i trzy Zosi. Ile cukier-
ków zostanie dla Ciebie? - pyta nauczycielka.  

- Za mało.  
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PROSTA SAŁATKA Z ŁOSOSIEM  

I MALINAMI 

 

 Potrzebujemy:  

garść umytej rukoli,  

pół pomidora,  

50g wędzonego łososia,  

70g sera rokpol (pół porcji),  

świeże maliny,  

oliwa czosnkowa,  

pełnoziarnisty chleb tostowy  

1. Łososia rwiemy na małe kawałki, ser kroimy 

w kostkę, pomidor również.  

2. Rukolę skrapiamy oliwą czosnkową, wykła-

damy wszystkie składniki, lekko mieszamy.  

3. Grillujemy grzanki, podajemy póki są jesz-

cze ciepłe. 

Smacznego!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nela Czekalska 

Przepis 

Nela Czekalska, kl. 3a 
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English is fun! 

Zachęcamy do zabawy językiem angielskim :-) 
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Andrzej Werda, kl. 3a 
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Łukasz Szukalski 

Alina Yeromenko 

Eryk Stremlau 

Angelika Furmańska 

Wiktoria Bauman 

Aleksandra Juszczak 

Andrzej Werda 

 

opiekunowie: 

Anna Lesiczka 

Iwona Jędras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład redakcyjny 

KONTAKT: gim1osw@o2.pl 


