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aby śledzić na ekranie przygody ulubio-

nych bohaterów filmowych. 

   Już niebawem, bo 29.01., uczniowie 

klasy IIb i IIIa będą oglądać spektakl 

pt. „Zrozumieć teatr”, który w SOK             

w Strzelcach Opolskich przedstawią 

aktorzy z Teatru Artens z Wrocławia. 

 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ         

PROGRAMISTĄ 
   W ramach projektu edukacyjnego pt. 

„I ty możesz zostać programistą” ucznio-

wie klas drugich  zgłębiali wiedzę z za-

kresu robotyki. Oprócz wiedzy teore-

tycznej uczestnicy zajęć stanęli przed 

nie lada wyzwaniem– skonstruowaniem 

własnego robota. Owocem pracy drugo-

klasistów są cztery roboty: wąż, fabryka 

montująca tzw. bączka oraz roboty re-

agujące na przeszkody i kolory. 
Organizatorki: Ewa Raczyńska, Krystyna 

Bąk 
 

 

„DOBRA FORMA NA CO DZIEŃ” 

    17.05.2016 – 21.05.2016 młodzież, 

wraz z nauczycielami z PG nr 1              

w Strzelcach Opolskich, po raz kolejny 

gościć będzie  w Remlingen w Niem-

czech u swoich kolegów ze szkoły part-

nerskiej.  

    W  ramach rewizyty w Remlingen 

realizowany będzie projekt „Dobra for-

ma na co dzień”, celem którego jest pro-

pagowanie aktywnego stylu życia po-

przez sport i zachęcanie do edukacji 

poprzez kulturę fizyczną. Uczniowie       

z naszej szkoły będą mieszkać u swych 

kolegów, uczestniczyć w zajęciach lek-

cyjnych, współuczestniczyć w kulturze 

oraz spędzać czas „na sportowo”. Dodat-

kową atrakcją będą wycieczki krajo-

znawcze po ciekawych zakątkach okolic 

Remlingen.  
Koordynator projektu: Małgorzata Trembec-

ka 

 

Z OSTATNIEJ CHWILI!!! 

 

22.01.2016r. odbyły się gminne za-

wody w piłce koszykowej dziew-

cząt. Nasza drużyna wywalczyła        

I miejsce. Gratulujemy! 

 

 

„Carpe diem na słodko, czyli 

egzamin na szóstkę” 
   Wielu młodych ludzi w czasie, gdy 

przeżywa ogromny stres, żyje wyłącznie 

dzięki czekoladzie. Dlaczego tak się 

dzieje? Cała tajemnica kryje się              

w „czekoladowej   chemii”. Naukowo 

dowiedzionym faktem jest, że zawarta  

w czekoladzie fenyloetyloamina (uf, co 

za trudne słowo– dopisek redakcji) po-

prawia nastrój. Samo jedzenie czekola-

dy sprawia, że czujemy się szczęśliwsi, 

sprzyja relaksowi, dotlenia i odżywia 

nasz organizm. Zatem, Trzecioklasiści, 

czekoladę w dłoń i… smacznego! Nad-

miar kalorii i tak spalimy. 
             M. 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
W przedziale kolejowym jeden z pasaże-

rów zwraca uwagę jedzącemu kanapkę 

młodzieńcowi:  

- Nie jedz tak głośno, bo konduktor usu-

nie cię z przedziału. 

- Z jakiego powodu? 

- Nie widziałeś napisu w korytarzu, że 

zabrania się przewożenia materiałów 

żrących?    
*** 

Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapa-

miętałem: „Romeo ”i „Julia”.  
*** 

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczowni-

ka „niedziela”? 

- Ferie, proszę pani!  
 

 

 
Redakcja gazetki 

Nr przygotowały: 

M. Bombelka 

 D. Mielniczuk 

                                                 N. Niesmak 

                          Opiekun: M. Walasek– Pollak   

   

   

    Drodzy Rodzice, w tym roku szkolnym 

uczymy w dziesięciu oddziałach klaso-

wych.  Wysoki poziom nauczania i facho-

wą opiekę naszym uczniom zapewniają 

nauczyciele, pedagog, psycholog, doradcy 

zawodowi, Rzecznik Praw Ucznia. Gim-

nazjaliści mają  możliwość korzystania 

ze świetlicy i stołówki (koszt dwudanio-

wego posiłku to jedynie 3,50 zł).  

   Dbając o wszechstronny rozwój Młode-

go Człowieka i wychodząc naprzeciw 

Jego zainteresowaniom umożliwiamy 

uczniom dostęp do biblioteki multime-

dialnej, sal komputerowych, organizuje-

my rajdy rowerowe, wyjazdy do kina, 

teatru oraz zapewniamy szereg zajęć 

dodatkowych. 

Wszystkich zainteresowanych za-

praszamy na naszą stronę interneto-

wą: 

www.g1strzelceop.wodip.opole.pl 

 

Nasze sukcesy   

   Nasze gimnazjum może pochwalić się 

wysokimi wynikami egzaminu gimna-

zjalnego oraz sukcesami  uczniów, którzy 

od lat otrzymują najwyższe wyróżnienia 

w konkursach przedmiotowych  i zawo-

dach sportowych na szczeblu ogólnopol-

skim, powiatowym oraz gminnym. Oto 

lista nagrodzonych uczniów i ich opieku-

nów. I. Kaliciak– laureatka Woje-

wódzkiego Konkursu Biologiczne-

go– opiekun p. Łucja Rozmus,  P. Sta-

siński– laureat Wojewódzkiego Kon-

kursu Matematycznego– opiekun      

p. Irena Kaczmarek. W tym samym kon-

kursie finalistą został podopieczny                                                            

p. Ireny, T. Fiszer. 

Ł. Przybyłek zdobył tytuł Mistrza 

Polski w biegu na 110 metrów przez 

płotki. Poza tym, wywalczył złoty medal                                                                                                             

w województwie na tym samym dystan-

sie oraz w biegu na 300 metrów– opie-

kun   p. Andrzej Szczużewski. 

II miejsce w województwie w bad-

mintonie wywalczyła drużyna 

dziewcząt, a chłopcy uplasowali się 

na miejscu III– opiekun, p. Małgorzata 

Włoszczyńska. 

Brązowy medal w województwie 

powędrował do naszej drużyny koszykar-

skiej chłopców– opiekun  p. Andrzej Ry-

chlik. 

I miejsce w powiedzie  w piłce siat-

kowej zdobyły dziewczęta– opiekun                   

p. Roman Bukowski. 

   W sporcie jesteśmy niepokonani!        

W  rankingu województwa  opolskie-

go wyprzedziliśmy wszystkie gimna-

zja  z powiatu   strzeleckiego  i upla-

sowaliśmy się tuż za szkołami sportowy-

mi  z całej Opolszczyzny. 

                                                            

 

   Stypendia naukowe oraz wyróż-

nienia za pracę na rzecz wolontaria-

tu odebrali: I. Kaliciak, P. Stasiński,            

T. Fiszer, Ł. Przybyłek i A. Bryndzak. 

GAZETKA  

DLA RODZICÓW                     

STYCZEŃ   2016 

Nasza szkoła   

wychowuje ludzi mądrych  

i odpowiedzialnych,  

ludzi, którzy potrafią  

odnaleźć swoje miejsce  

we współczesnym świecie 
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    Nagrody Burmistrza Strzelec 

Opolskich otrzymały panie: Marzen-

na Staroszczyk– dyrektor gimnazjum, 

Irena Kaliciak i Irena Kaczmarek– na-

uczycielki matematyki. 

 
 

- JESTEŚMY DUMNI-    

Ewaluacja w gimnazjum 

   W ewaluacji zewnętrznej przeprowa-

dzonej przez Opolskiego Kuratora 

Oświaty nasza szkoła została bardzo 

wysoko oceniona w zakresie dydaktyki, 

wychowania oraz bezpieczeństwa (2-A, 

9-B, 1-C). 

„Kusy” 

   Klub Sportowy „Kusy” istniejący przy   

PG nr 1 jest organizatorem zawodów 

pływackich na szczeblu wojewódzkim                 

i ogólnopolskim. 

 

Podsumowanie kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015” 

   Rozdanie nagród laureatom ogólnopol-

skiego konkursu „ZTU 2015” odbyło się 

30.09.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Strzelce Opolskie podczas sesji Rady 

Miasta. Tegorocznymi zwycięzcami zo-

stali: I. Kaliciak, A.  Buratowska i O. 

Piontek. 

 

Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie 

    6.11.2015r. w Gimnazjum nr 1 odbyły 

się eliminacje powiatowe XXI Konkursu 

Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Nasz 

uczeń P. Sowa zajął III miejsce. 

 

Krew darem życia 
    27.11.2015r. rozstrzygnięto konkurs 

plastyczny pt. „Krew darem życia– ra-

tujmy razem”. Gratulacje od p. Burmi-

strza Tadeusza  Goca odebrały N. Nie-

smak za zajęcie I miejsca oraz                  

N. Bartocha za  miejsce II.  

 
 

RAJDY Z HISTORIĄ I SZTUKĄ          
W TLE  

 

Plener malarsko –  historyczny 

   We wrześniu uczniowie naszej szko-

ły, wspólnie z dziećmi z PSP nr 2, 

uczestniczyli w plenerze malarsko– 

historycznym. Tematem przewodnim 

były zabytki Szymiszowa. Uczniowie 

poznali style architektoniczne kościoła 

pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, baro-

kowego pałacu oraz podziwiali uroki 

zabytkowego przypałacowego parku. 
Organizatorki pleneru: Małgorzata Wojdyło    

i Małgorzata Walasek– Pollak 

 

    Śladami cystersów 

   W  październiku  odbył się rajd ro-

werowy do Jemielnicy celem zwiedzenia 

zespołu pocysterskiego. Uczniowie po-

znali historię klasztoru cystersów, sym-

bolikę cysterską oraz rolę zakonu w roz-

woju  cywilizacyjnym średniowiecznej 

Europy. Ponadto, mieli okazję obserwo-

wać przyrodnicze osobliwości Opolszczy-

zny. 
Pomysłodawca rajdu: Janusz Berdzik 
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 Ekologiczny triumf  
   20.11. 2015r. odbyła się już XII Gim-

nazjada Ekologiczna zorganizowana 

przez naszą szkołę. W konkursach 

udział wzięli uczniowie z pięciu gimna-

zjów powiatu strzeleckiego. Gimnazjum 

nr 1 reprezentowali: S. Ornatowska, 

V. Porosiło, M. Jaśkowiec, J. Jan-

kowska. Gimnazjadę prowadzili M. 

Nowak i J. Kotyrba. Wśród wielu 

emocji i po zaciętej rywalizacji zwycięży-

ła nasza szkoła! XII Gimnazjada Ekolo-

giczna była podsumowaniem Programu 

Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego 

Ekologa XI”, który jest realizowany       

w PG nr 1 i otrzymał dofinansowanie     

z WFOŚiGW w Opolu i Gminy Strzelce 

Opolskie. 
Organizatorki: Irena Kaliciak i Małgorzata Piecha-

czek 

 

JESIENNE WARSZTATY MŁO-

DYCH EKOLOGÓW   

   Młodzi ekolodzy, na powitanie jesieni, 

wybrali się do opolskiego ogrodu zoolo-

gicznego, gdzie uczestniczyli w warszta-

tach terenowych. Korzystając ze sprzy-

jającej pogody, pokonali rowerami trasę 

do Krasiejowa w czasie VI rajdu 

„Tropem opolskich dinozaurów”.            

W „JuraParku” uczestnicy poznali histo-

rię Ziemi, dinozaurów i trudną pracę 

paleontologów. Wyprawy odbyły się       

w ramach programu Aktywnej Edukacji 

Ekologicznej „ Okiem Młodego Ekologa 

XI”. 
Organizatorki: Irena Kaliciak i Małgorzata Piecha-

czek 

                     

SZKOLNY WOLONTARIAT     

    Wolontariusze z naszej szkoły aktyw-

nie angażują się w akcje charytatywne. 

 

 

 W tym roku szkolnym uczniowie: przy-

nosili do szkoły stare podręczniki, by 

podarować je potrzebującym; zorganizo-

wali zbiórkę koców, karmy i zabawek  

dla zwierząt ze schroniska; wzięli udział  

w akcji „Podziel się posiłkiem”, 

„Uśmiech pod choinkę”, „Szlachetna  

Paczka”. Wolontariusze od lat współpra-

cują również z DPS i ŚDP w Strzelcach 

Opolskich oraz z seniorami z Uniwersy-

tetu III Wieku. 

   4.12., w ramach obchodów Światowego 

Dnia Wolontariusza, w naszym gimna-

zjum odbyła się XI Minikonferencja 

Szkolnego Wolontariatu pod hasłem 

„2015 Europejski Rok na rzecz rozwoju”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-

ciele Urzędu Miasta i Gminy, Gminnego 

Zarządu Oświaty i Wychowania, Środo-

wiskowego Domu Samopomocy, „Barki”, 

liderzy „Szlachetnej Paczki” oraz wolon-

tariusze ze szkół powiatu strzeleckiego. 

 

GÓRA GROSZA   

   Gimnazjaliści z zapałem wzięli udział    

w akcji zbierania monet. Łącznie zebra-

no sumę 861,10zł. Największą ilość bilo-

nu zgromadziła klasa IIb, IIIb i IIa. 

 

DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN 

DZIEŃ DŁUŻEJ 

   Pod takim hasłem wolontariusze ru-

szyli na ulice Strzelec Opolskich, by 

kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W czasie zbiórki 

nasi gimnazjaliści zebrali 6115,76zł. 

 

CZAS NA RELAKS 

   Jesienne i zimowe popołudnia to także 

wymarzony czas na relaks w… kinowej 

sali. Uczniowie chętnie korzystali z pro-

pozycji wyjazdów do Opola lub Gliwic,  

 


