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Dzień Patrona Szkoły

październik 2014

Dwunastego października 2014 roku w kościele Świętego Maksymiliana
Kolbe w Płońsku odbył się Dzień Patrona Szkoły, podczas którego
młodzież z naszego gimnazjum świętowała jedenastą rocznicę nadania

GAZETKA MŁODZIEŻY
GIMNAZJUM NR 1 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOOSKU

naszej szkole imienia Papieża Jana Pawła II.

Uroczystość otworzyła pani dyrektor
Iwona Zdunek wraz ze specjalnymi
gośćmi, a poprowadzili ją Natalia
Biegaleska i Karol Górecki z klasy 3d.
Natomiast grupa teatralna "A to my"
przedstawiła spektakl pt. "Z Janem
Pawłem II - w drodze do świętości".
Przygotowały go panie: Barbara
Górnicka i Ewa Wierzbicka.
Akompaniował im chór pod kierunkiem
pani Igi Wierzejskiej. Wykonywał on
utwory przygotowane specjalnie na tę
uroczystość. Występujący zostali
nagrodzeni gromkimi brawami przez
publiczność, która składała się ze
społeczności naszej szkoły oraz
innych przybyłych gości. Następnie
została przedstawiona prezentacja
multimedialna dotycząca życia naszej
szkoły od momentu nadania jej imienia
do chwili obecnej. Prowadzący
przytoczyli słowa Ojca Świętego, które
na długo zostaną w naszej pamięci:

"Drodzy młodzi przyjaciele, Jezus
pragnie, abyście ze swojego życia
uczynili coś wielkiego."
Po prezentacji wystąpili zdobywcy
pierwszych miejsc w konkursie "Bóg,
honor, ojczyzna". Każdy z
utalentowanych laureatów wykonał
wybrany przez siebie utwór.
Etapem finalnym tego wyjątkowego
dnia była niedzielna Msza Święta,
w którą zaangażowali się uczniowie
naszej szkoły.

Druga część obchodów Dnia Patrona
Druga częśd obchodów Dnia Patrona odbyła się dziewiętnastego października 2014 roku w kościele
Świętego Maksymiliana Kolbe w Płoosku. Tym razem uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w prezentacji,
której głównym mottem było zdanie: "Pokój i młodzi idą razem". Ideą przedsięwzięcia było symboliczne
przekazanie znaku pokoju. W tym celu wszyscy zaangażowani w przedstawienie podzielili się na grupę
dobra i zła. Chcieli w ten sposób ukazad realia wojny, agresji, przemocy, którym przeciwstawiono
tolerancję, otwartośd i pokój na świecie.
Tło muzyczne zapewniała nam Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Con Grazia" pod kierunkiem kapelmistrza
Leszka Kalkowskiego. Wystąpili dla nas również wyjątkowi goście: słynna śpiewaczka operowa Julia
Karlova. Publicznośd stanowili uczniowie naszego gimnazjum oraz przybyli na uroczysty koncert
mieszkaocy Płooska.
Całą uroczystośd, podobnie jak za pierwszym razem, zakooczyła Msza Święta w intencji pokoju na
świecie, w którą również zaangażowani byli uczniowie naszego gimnazjum. Widzowie wyszli ze świątyni
pełni refleksji i zadumy .

Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty
i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków
nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Dzień
Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania
wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
14 października społeczność Gimnazjum nr 1 im.
Papieża Jana Pawła II spotkała się w sali
gimnastycznej, aby wspólnie świętować Dzień
Edukacji Narodowej.
Zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników
administracji powitała Pani dyrektor Iwona Zdunek
wraz z Panią wicedyrektor Alicją Kwiatkowską.
Tego dnia szczególnie uhonorowani zostali
pracownicy administracji i obsługi, którzy z rąk Pani
dyrektor otrzymali nagrody i podziękowania za swoją
pracę.
Dużą
niespodziankę
przygotował
Samorząd
Uczniowski, który nagrodził specjalnie w tym celu
przygotowanymi medalami wszystkich tych, którzy
pomagają
Samorządowi
i
wspierają
go
w realizowaniu różnorodnych przedsięwzięć.
Miłym
akcentem
był
występ
kabaretowy
w wykonaniu grupy teatralnej „ A To My”, który
spotkał się z żywą reakcją publiczności i został
nagrodzony gromkimi brawami.
Uroczystość uświetnili także młodzi tancerze z Klubu
Tańca Towarzyskiego „Start” kierowanego przez
Pana Mariusza Pospieszyńskiego.
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ZADUSZKI

Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odilon, opat z Cluny, jako
przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych – stąd
nazwa „Zaduszki” – wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W XIII wieku ta tradycja
rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do
czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja
odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza.
Zaduszki – polski współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów. W Kościele katolickim Dzień
Zaduszny (tzw. Zaduszki), jest dniem modlitw za dusze zmarłych, przypada ono 2 listopada, po dniu
Wszystkich Świętych. Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata, polscy
katolicy modlą się za wszystkich wiernych zmarłych, których dusze według ich wiary mogą jeszcze
przebywać w czyśćcu. Obecnie groby odwiedza się raczej w dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem
wolnym od pracy.
W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy się w mszach, modląc się w
intencji zmarłych. Tego dnia istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz
składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci o tychże
zmarłych. Tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania
ognisk na mogiłach, wierzono bowiem, że ogrzeją one błąkające się po ziemi dusze. Dawniej zwyczaj
zakazywał tego dnia wykonywania niektórych czynności, aby nie skaleczyć, nie rozgnieść czy w inny
sposób nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. Zakazane było: klepanie masła, deptanie kapusty,
maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj i spluwanie. Inne oryginalne kulturowo
sposoby obchodzenia tego święta to m.in. anglosaski Halloween (przypadające 31 października)
i meksykański Dzień Zmarłych (hiszp.: Día de los Muertos).

HALLOWEEN
Zbliża się popularne acz kontrowersyjne święto, które w Polsce zadamawia się od kilkunastu lat –
Halloween.
Jest to zwyczaj odnoszący się do Święta Zmarłych, obchodzony
szczególnie nocą 31 października. Halloween cieszy się największą
popularnością w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.
Jego początki nie są znane. Wiadomo jedynie, że tym dniem ponad 2
tysiące lat temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji
żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych.
Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym „All Hallows' Eve” - wigilia Wszystkich Świętych.
Do jednej z wielu zabaw na Halloween zalicza się cukierek albo psikus (ang. trick or treat). Dzieci chodzą
wtedy z pojemnikami na cukierki i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie da cukierka w zamian
otrzymuje od dzieci psikusa. Głównym symbolem Halloween jest wydrążona i podświetlona od środka
dynia, duchy, zombie, wampiry, czarownice itp. W Polsce jest prawdopodobnie tyle samo zwolenników co
przeciwników tej zabawy, podobnie jest z Walentynkami. Prawda?
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Projekt systemowy
„ Moja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”
Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w projekcie
systemowym „Moja przyszłość”. Jest on skierowany do uczniów obecnych klas drugich i ma za zadanie
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe.
W projekcie bierze udział 20 uczniów: dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Uczestniczą oni w zajęciach
z języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyki, fizyki, chemii i doradztwa zawodowego. Na wszystkich
zajęciach kładzie się nacisk na innowacyjność metod i form nauczania, a także na zastosowanie atrakcyjnych dla
ucznia pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych. Celem zajęć jest przede wszystkim objęcie uczniów
wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Ponadto
uczestnicy projektu mają możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron oraz przygotowania się do
świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacji

Światowy dzień makaronu
25 października to Światowy Dzień Makaronu (World Pasta Day). Ustanowiony przez World Pasta Congress w 1995
roku w Rzymie, jest międzynarodowym świętem promującym konsumpcję makaronu jako dania zdrowego,
niedrogiego i bardzo smacznego. Już po raz 14, obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. Tym razem producenci
i miłośnicy makaronu z całego świata spotykają się w Meksyku. A my podsuwamy, jak na talerzu, kilka
makaronowych ciekawostek.
Czy wiecie że...
Al dente” oznacza „na ząb”.Makaron nie powinien sam rozpadać się w ustach,
ale dopiero pod wpływem gryzienia.
Pierwszy makaron został wyprodukowany w Chinach, w 2000 roku przed naszą erą.
Makaron stymuluje wydzielanie serotoniny – hormonu szczęścia.
Najzdrowsza mąka do wytwarzania makaronu pochodzi z tzw. pszenicy durum.
W słynnej scenie z filmu „Pan Kleks w kosmosie” strzelano pociskami w kształcie
makaronu penne.
Sophia Loren powiedziała kiedyś o swoim wyglądzie: „Wszystko, co widzicie
zawdzięczam spaghetti”
Makaron zawiera magnez poprawiający koncentrację. Jest także źródłem witamin
z grupy B poprawiających stan ducha.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

OGŁASZAMY WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH

NATALIA BIEGALESKA kl. IIID

KLAUDIA GZYLEWSKA kl. IIIC

MARTA PLUTA kl. III D

WIKTORIA SOBIERAJ KL. IA

PAULINA FILIPKOWSKA kl. IIIC

GABRIELA PODGÓRSKA KL. IA

JOANNA ZIELIŃSKA KL. IIID

OLGA STAŃCZAK KL. IA

GABRIELA BRZEZIŃSKA KL. IA

IWIŃSKA NIKOLA KL. IA

RENATA DROGOSZ KL. IIID
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I miejsce: WERONIKA STEFANOWSKA kl.IIb
PATRYCJA DZIERGOWSKA kl. IIb
II miejsce: JUSTYNA KOZŁOWSKA kl. IIb
KAROLINA DZIERZBIŃSKA kl. IIb
III miejsce: ALEKSANDRA SIENKIEWICZ kl. Ic
Wyróżnienia: AGATA CZARNECKA kl. IIc
ALICJA KRAJEWSKA kl. Ic
Gratulujemy!!!
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