4

OGŁOSZENIE
23 kwietnia 2016 r. odbędzie
się XII Rajd „Strzelecka wiosna” na Górę Św. Anny.
Koszt rajdu:
- dla grupy rowerowej- 5zł,
- dla grupy autobusowe- 10zł.
W cenie wpisowego dla grupy
rowerowej jest: posiłek (bigos,
bułka, sok), drobne upominki,
los na loterię, znaczek rajdowy.
W cenie wpisowego dla grupy
autobusowej jest: posiłek, drobne upominki, los na loterię znaczek rajdowy oraz przejazd autobusem ze Strzelec Op. do Poręby i z Góry Św. Anny do
Strzelec Op.
Zapisy trwają do 14.04.2016r.
u p. Czarny, p. Rozmus, p. Ziai
i p. Raczyńskiej.

Nasza szkoła

ZAPROSZENIE

wychowuje ludzi mądrych

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na festyn, który odbędzie się
21 maja 2016r. na terenie
naszej szkoły.
Zapewniamy wyśmienitą
zabawę i wiele atrakcji.
W programie m.in.:
- występy artystyczne
uczniów,
- atrakcyjne konkursy,
- dmuchany plac zabaw
dla najmłodszych,
- słodki poczęstunek,
- grill.
Prosimy o zabranie ze sobą
uśmiechu i dobrego humoru:)
***

UŚMIECHNIJ SIĘ
***
-Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna
powinien zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć? Mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?
***
Przed sprawdzianem uczeń pyta ucznia:
- Powtarzałeś coś?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!
***
Jasiu pyta mamę:
- Mamo, wiesz ile jest pasty do zębów
w tubce?
- Nie synku.
- A ja wiem - od telewizora do kanapy.

Od 18 do 20 kwietnia 2016 r. na terenie szkoły odbędzie się egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

Redakcja gazetki
Nr przygotowały:
M. Bombelka
D. Mielniczuk
N. Niesmak
Opiekun: M. Walasek– Pollak

GAZETKA
DLA RODZICÓW
KWIECIEŃ 2016
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i odpowiedzialnych,
ludzi, którzy potrafią
odnaleźć swoje miejsce
we współczesnym świecie
dokończyć rozgrywki ligowe, gdzie w tabeli ligi
opolskiej kadetek zajmujemy 2. miejsce. Poza
Uczennice naszego gimnazjum zdobyły
tym, w okresie wakacyjnym pojedziemy na obóz
brązowy medal w finale wojewódzkim
sportowy, aby doskonalić umiejętności i przygotow koszykówce dziewczyn, który odbył się
wywać się do sezonu ligowego 2016/2017.
w Brzegu. Nasze zawodniczki dzielnie walczyły
Na tegorocznych zawodach nie tylko drupokonując gimnazjum nr 5 z Opola. Na podium
żyna dziewcząt stanęła na podium, gdyż
znalazły się także drużyny z gimnazjum nr 1
reprezentacja chłopców, przygotowywana
z Brzegu i gimnazjum nr 2 z Głuchołaz.
przez pana Andrzeja Rychlika, już po raz
-Dziewczyny, jak wyglądała wasza droga do trzeci z rzędu znalazła się w trójce zwyzwycięstwa?
cięzców pokonując drużynę z Kędzierzyna
- Treningi, treningi i jeszcze raz treningi…
Koźla. Nasi zawodnicy uplasowali się na
- Rozegrałyśmy wiele meczów koszykówki. Były to trzeciej pozycji, tuż za drużynami
i treningi, i zawody.
z Prudnika i z Opola.
-Z każdym turniejem emocji przybywało. Oczywi- -Chłopcy, jak przygotowywaliście się do
ście, były chwile, że któraś z nas zaczęła wątpić,
rozgrywek finałowych?
ale to normalne. Cały czas ciężko pracowałyśmy,
-Treningi oraz obmyślanie taktycznych zagrywek,
dawałyśmy z siebie wszystko. To tak naprawdę
które wykorzystaliśmy w turnieju. Dużo było tych
dzięki temu zaszłyśmy tak daleko.
zajęć w szkole.
-Jak się czujecie wiedząc, że jesteście na
-Ważne też było pozytywne myślenie.
podium?
-Jak wspominacie finał?
- Grać w finale, to wspaniałe uczucie, a jeszcze
-Pojechaliśmy tam z dobrym nastawieniem. Wiezająć miejsce na podium… emocji z tym związadzieliśmy, że będą na nas patrzeć jak na ubiegłonych nie da się opisać.
rocznych medalistów, więc nie mogliśmy wypaść
- Jestem bardzo szczęśliwa, w końcu wróciłyśmy
gorzej niż w roku ubiegłym.
z medalem.
-No i się udało!
-Poziom gry niektórych zespołów, moim zdaniem, -Tak, a mogło być inaczej?
był godny podziwu.
-Poziom tych finałów był, moim zdaniem, nieco
-Starcie z którą drużyną uważacie za najwyższy od ubiegłorocznego (przygotowanie zatrudniejsze?
wodników- dopisek redakcji). Tylko jeden punkt
-Moim zdaniem, najtrudniej było grać z drużyną
dzielił nas od srebra, ale mimo wszystko, cieszymy
z Brzegu. Widać było, że to zgrana drużyna, no
się z brązu.
i dobrze trenowana.
-Które wydarzenia z parkietu zapamiętacie
- Panie trenerze, czy podczas gry zdarzyło
na długo?
się coś, co zapamięta pan na bardzo długo? -Będą to serie rzutów za trzy punkty w wykonaniu
-Z pewnością będzie to rzut za trzy punkty w kluKuby z II c. Był świetny, wykonał ich aż cztery,
czowym momencie półfinału z drużyną z Prudnika dzięki czemu zdobyliśmy znaczną przewagę nad
wykonany przez Weronikę z IIIb, naszą najwyższą drużyną z Kędzierzyna Koźla.
zawodniczkę.
-Dziękuję za rozmowę.
-Trzecie miejsce w województwie i jakie
Serdecznie gratulujemy naszym koszykarkom
plany na przyszłość?
i koszykarzom, i z niecierpliwością czekamy na
-Dziewczyny, które reprezentowały naszą szkołę
kolejne sukcesy!
są również zawodniczkami klubu MKS Strzelce
Wywiadu udzielili: Wiktoria R. z kl. I c, Wiktoria B. i Wiktoria R z kl.
Opolskie. W zawiązku z tym, planujemy jeszcze
III d, Piotrek C. i Michał D. z kl. II b oraz pan Roman Bukowski.

Nasi sportowcy są na medal!
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Duch patriotyzmu

1 marca delegacja uczniów z naszej szkoły
wzięła udział w uroczystości patriotycznej
pt. „Nie dajmy zginąć pomordowanymobchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Strzeleckim”. Uroczystość odbyła się na terenie Polany Śmierci
w Dąbrówce. Następnie uczestnicy udali się
do Centrum Informacji Turystycznej
w Zawadzkiem, gdzie zaprezentowano projekt uczniowski „Śląski Katyń”. Ostatnim
punktem uroczystości był wykład doktora
Tomasz Kurpierza z Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach pt.
„Zbrodnia w Barucie. Kim byli żołnierze
wyklęci?” .
Udział w uroczystości okazał się dla
uczniów żywą lekcją historii i patriotyzmu.

Angażują się na rzecz niepełnosprawnych,
seniorów i osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. Nie zapominają też
o zwierzętach ze schronisk. Gratulujemy!

Kolejny rok pod znakiem ekologii

Wiosna jest szczególną porą roku dla
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1,
gdyż jest to czas warsztatów komputerowo- plastycznych rozpoczynających kolejny rok aktywności młodzieży w ramach
programu „Okiem Młodego Ekologa XII”.
Tym razem hasłem przewodnim
była woda, jej znaczenie oraz tajniki racjonalnego gospodarowania tym źródłem
życia. Uczniowie w formie komputerowej
lub plastycznej wykonywali plakaty, ulotki i prezentacje zachęcające do dbania
Słodka wycieczka
o środowisko naturalne. Autorzy najcie8 marca grupa uczniów odwiedziła Bikawszych prac zostaną wyróżnieni i nabliotekę Austriacką w Opolu. Spotkanie
grodzeni. Natomiast z okazji Tygodnia
odbyło się w ramach akcji promocji educzystości wody wszyscy uczniowie mogli
kacji bibliotecznej „Biblioteka z klasą”.
wziąć udział w rozwiązywaniu Wielkiej
Kolejnym punktem atrakcji było zwiedze- krzyżówki o wodzie. Wśród autorów ponie manufaktury Bonomika oraz sprawprawnych odpowiedzi zostaną rozlosowadzenie swoich umiejętności we własnone atrakcyjne nagrody. Już wkrótce,
ręcznym wyrobie lizaków.
w ramach programu, uczniowie wezmą
udział w rajdach do miejsc cennych przyPodziel się posiłkiem
rodniczo, w pracach badawczych i obserwacjach, w wyjazdowych warsztatach
11-12 marca 35 wolontariuszy Publiczterenowych w Stobrawskim Parku Krajonego Gimnazjum nr 1 wzięło udział
brazowym, w wycieczce do Parku Narodow zbiórce artykułów spożywczych na
terenie strzeleckich marketów w ramach wego Gór Stołowych. Nie zabraknie cieŚwiątecznej Zbiórki Żywności „Podziel się kawych konkursów przyrodniczych z naposiłkiem”. Wynik akcji przeszedł na- grodami i związanych z obchodami świąt
ekologicznych oraz zajęć koła ekologiczsze najśmielsze oczekiwania, gdyż
zebrano 320 kg żywności, która zosta- nego.
W listopadzie zapraszamy również
ła przekazana mieszkańcom domów
na XIII Gimnazjadę Ekologiczną.
wspólnotowych „Barka”.
Realizacja obecnej edycji programu
Sukces szkolnego wolontariatu
aktywnej edukacji ekologicznej potrwa do
Wolontariuszki PG nr 1 po raz kolejny odnio- grudnia 2016 roku.
Dzięki dofinansowaniu programu
sły sukces. Michalina Sz. zdobyła tytuł
ze środków Wojewódzkiego Fundulaureata XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków
szu Ochrony Środowiska i Gospodar„Ośmiu Wspaniałych”. Natomiast Mag- ki Wodnej w Opolu oraz Gminy
dalena F. została finalistką konkursu.
Strzelce Opolskie (30000zł)obecni
Dziewczyny są uczennicami klasy IIIb i od
trzech lat działają w szkolnym „Klubie Ośmiu”.
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i przyszli gimnazjaliści z PG nr 1
mogą w aktywny sposób rozwijać
swoje zainteresowania związane
z ekologią i turystyką.
Autorkami programu są: Irena Kaliciak i Małgorzata Piechaczek

PSYCHOLOG RADZI
Jak rozmawiać z dzieckiem?
„ Przecież on nie chce ze mną rozmawiać”tak często mówią rodzice. W większości domów rodzice rozmawiają z dziećmi, ale najczęściej rozmowy te polegają na zadawaniu
pytań, na przestrogach, prośbach, na uwagach i komentarzach. Jeżeli w trakcie rozmowy z dzieckiem pouczamy go, krytykujemy,
oceniamy, rozkazujemy czy prawimy kazania, to bardzo prawdopodobne jest to, że
nasze dziecko nie będzie z nami rozmawiało.
Są to, tak zwane bariery komunikacyjne,
które skutecznie blokują porozumiewanie
się. Nie lubią tego ani dorośli, ani dzieci. Ważne jest, aby porozumiewać się w sposób
szczery i otwarty oraz to, by komunikaty
płynęły w obie strony, czyli by rodzic nie
tylko nadawał, ale również słuchał tego, co
w sposób otwarty lub zakamuflowany ma mu
do przekazania dziecko. Otwarta i szczera
komunikacja jest umiejętnością, której trzeba
się nauczyć. Wtedy dziecko ma szanse
przyjść do nas ze swoim problemem, czy to
będzie alkohol, szkoła czy kłótnia z rówieśnikami. Podstawą jej jest aktywne słuchanie,
czyli słuchanie całym sobą: oczami, uszami
i całym sercem. Mówienie to tylko połowa
sukcesu. Dobrze rozmawia się nie z tymi
osobami, które dużo mówią, lecz z tymi, które potrafią uważnie słuchać.
Jak słuchać dziecka?
- Utrzymywać kontakt wzrokowy, czyli patrzeć na dziecko w czasie rozmowy. Oznacza
to przerwanie swoich zajęć, odłożenie gazety,
wyłączenie telewizora itp.
- Słuchać całym ciałem, nie tylko oczami
i uszami. Nie możemy dobrze słuchać, jeśli
chodzimy, przygotowujemy obiad, wyglądamy zza gazety. Jeżeli odgradzamy się od
dziecka lub gdy stajemy do niego plecami nie

mamy szansy usłyszeć wielu cennych informacji. Nie widzimy uczuć, jakie malują się na
twarzy dziecka, nie widzimy jego gestów
i postawy ciała. Nie wiemy czy jest ono smutne, czy zdenerwowane czy też wypowiada
słowa ze złami w oczach.
- Pokazać dziecku, że jesteśmy zainteresowani tym, co mówi ( swoją postawą, zachowaniem, zadawaniem pytań wyjaśniających,
mimiką ).
- Nie przerywać, dać mu szansę na dokończenie wypowiedzi nawet, jeżeli nie podoba
nam się to, co dziecko mówi.
- Uszanować jego poglądy i myśli ( nie musimy się z nimi zgadzać), czyli nie krytykować,
nie oceniać, nie obrażać i nie ośmieszać.
Krytykowanie i ośmieszanie obniża poczucie
wartości dziecka i skutecznie może przerwać linię porozumienia.
- Brak przesadnej reakcji i natychmiastowego
działania. Lepiej jest zakończyć rozmowę,
a później po pewnym przemyśleniu podjąć
działania za zgodą dziecka. Natychmiastowa
impulsywna reakcja sprawia, że dzieci boją
się tego, co może nastąpić w przyszłości, a to
prowadzi do zerwania linii porozumienia.
Cierpliwość jest kluczową sprawą w budowaniu zaufania i otwartości między rodzicem
a dzieckiem.
- Postarać się zrozumieć dziecko i to co czuje
oraz nie bagatelizować problemów, o których
mówi. Zrozumieć dziecko wcale nie oznacza
podzielać jego punktu widzenia. Konieczność
słuchania dziecka istnieje zawsze wtedy,
kiedy ma ono problem. Czas na taką rozmowę musi się znaleźć zawsze. Niestety jak
pokazuje doświadczenie, często nie pamiętają o tym współcześni rodzice. Dziecko w każdym wieku potrzebuje rodzica, który jest blisko, znajduje czas, by wysłuchać
i porozmawiać bez oceniania. Istnieje wtedy
szansa , że kiedy dziecko będzie miało kłopoty, przyjdzie z tym właśnie do rodziców.
Opracowała: Bogusława Wanat
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