Kwiecień - maj 2015

Od redakcji…

MAJ CZARODZIEJ

Drodzy Czytelnicy!

Zapachniała wiosna majem

Witamy Was serdecznie w kolejnym
wydaniu szkolnej gazety. W tym numerze
mamy dla Was jeszcze więcej informacji z
życia szkoły i nie tylko.

przyszedł miesiąc upragniony,

Nasze artykuły dotyczą m.in. :

Zaczarował nam dni szare

-sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów
gimnazjalnych

zmienił w ciepłe, kolorowe

-rocznic majowych

przyniósł z sobą kwiatów naręcz,
co rumieńcem w polu płoną.

i przywitał słońca żarem
świat barwami pomalował.

-wydarzeń z życia parafii
-wiosennych projektów

Sprzyja wszystkim zakochanym
w parku różą, bzem zakwita

-zawodów sportowych

tęczę uczuć niesie dla nich

- i wiele innych.

sercem trzeba ją przywitać.

Życzymy miłej lektury!

Toną drzewa w morzu liści
Redakcja
W składzie:
-Katarzyna Węglarz
-Kinga Papież
-Zuzanna Karcz
-Patrycja Drożdż
-Tobiasz Śliwa

wabi śpiewem wiatr wiosenny,
każde się marzenie ziści
maj czarodziej gotów spełnić.

Z życia szkoły…
Oj działo się, działo!
- 1 kwietnia - Sprawdzian szóstoklasisty
Uczniowie klasy szóstej pisali pierwszy
poważny egzamin w swoim życiu. W tym
roku dodatkowo po raz pierwszy musieli
rozwiązywać zadania z języka angielskiego.
- 21-23 kwietnia – egzaminy gimnazjalne
W dniach 21-23 kwietnia uczniowie III
klasy gimnazjum pisali egzamin końcowy.
Podczas pisania testu atmosfera była
bardzo napięta. Wszystkim towarzyszyło
głębokie przeżycie, bo każdemu z nas
zależało by napisać jak najlepiej.
Nauczyciele starali się, byśmy opanowali
emocje. Miejmy nadzieję, że wszystkim
poszło dobrze.
- 19 kwietnia – Morawica
W niedzielę, 19 kwietnia w Morawicy
(Gmina Liszki) przedstawiciele naszej
szkoły wzięli udział w uroczystości
odsłonięcia tablic pamiątkowych,
poświęconych pilotom i personelowi 24
Eskadry Rozpoznawczej Wojska Polskiego
II RP oraz pilotom Lotnictwa Sanitarnego.
Odsłonięto również tablicę,
upamiętniającą tragicznie zmarłego
motoparalotniowego mistrza świata –
pilota Grzegorza Krzyżanowskiego.
-19 kwietnia – Bądźmy Razem!
Już po raz kolejny Stowarzyszenie
Hospicyjne z Wiśniowej ,,BADŹMY
RAZEM’’ organizowało kwestę przy
naszym kościele parafialnym. Nasi

wolontariusze wraz z p. Stasią Pyzio
zbierali datki a darczyńcom wręczali
własnoręcznie robione przez uczniów
naszej szkoły żonkile.
- 30 kwietnia – Szkolne wybory na
Prezydenta RP
Samorząd Uczniowski przystąpił po raz
pierwszy do akcji „ Młodzi głosują.” W
ramach programu dziewczyny z klasy II
gimnazjum przeprowadziły lekcję na temat
roli prezydenta w państwie, dyskutowano
nad motywami udziału w wyborach i
wyborczej absencji. Wszyscy zostali
zapoznani z sylwetkami kandydatów z ich
programami i obietnicami. W dniu 30
kwietnia odbyły się wybory prezydenckie
w naszej szkole. Głosowali tylko uczniowie
klas gimnazjalnych. Uprawnionych do
głosowania było 33 osoby, w głosowaniu
wzięło udział 25 osób. O to wyniki:
Braun Grzegorz- 0
Duda Andrzej – 16
Jakubas Adam- 1
Kowalski Marian - 1
Korwin- Mikre Janusz- 3
Komorowski Bronisław – 2
Kukiz Paweł – 1
Ogórek Magdalena-1
Palikot Janusz -0
Tanajno Paweł -0
Wilk Jacek -0
-29 kwietnia – dzień otwarty
Dnia 29 kwietnia w naszej szkole odbył się
,,Dzień Otwarty” ,który miał na celu
zapoznanie się uczniów z naszą szkołą. W
programie wizyty było zwiedzanie szkoły
przez uczniów klasy VI z Zegartowic,
poznanie pracowni oraz prezentacja
multimedialna o bogatej ofercie

edukacyjnej Zespołu Szkół nr 4 w
Krzesławicach, jaką przygotował Samorząd
Uczniów. W drugiej części do gości
dołączyła klasa szósta z Krzesławic wraz z
wychowawczynią. Obie klasy brały udział
w lekcji otwartej przygotowanej przez
klasę II gimnazjum.
-30 kwietnia – akademia z okazji rocznicy
uchwalenia konstytucji 3-go Maja
-5 maja –dyskoteka szkolna
-6 maja – Ćwilin
Członkowie Samorządu Uczniowskiego
uczestniczyli w II Rajdzie dla dzieci i
młodzieży na Ćwilinie. Wędrówka na
szczyt była dla nich okazją do integracji. W
bólu i cierpieniu zdobyli szczyt. Na Ćwilinie
wzięli udział w konkursie piosenek
turystycznych oraz quizie wiedzy o
Beskidzie Wyspowym.

-11 maja – dzień słodkości
-1 czerwca – Dzień Dziecka
W tym szczególnym dla wszystkich dzieci
dniu nasi uczniowie mogli samodzielnie
poprowadzić lekcje a potem wziąć udział
w rozgrywkach sportowych.

Z życia parafii:
-W dniach 7-8. 04.2015 r. W Naszej
Świątyni gościliśmy figurę Św. Michała
Archanioła z Gargano.
O godzinie 18:00 na placu przed
kościołem powitaliśmy Św. Michała
Archanioła . Następnie odbyła się msza św.
której przewodniczył i słowo Boże wygłosił
OO. Kustosz figury. Następnego o godz.
18:00 odbyło sie uroczyste pożegnanie

Figury Św. Michała Archanioła z Gargano.
Mszy św. przewodniczył i słowo Boże
wygłosił OO. Kustosz , a koncelebrował z
nim nasz Ks. Proboszcz. Po mszy św.
wyprowadziliśmy Figurę na plac przed
kościołem gdzie czekała na nas kaplica
która następnie ruszyła pod eskortą
wozów strażackich do następnej parafii aż
do Kielc. Wszyscy parafianie głęboko
przeżyli ten czas nawiedzenia a na
pamiątkę tych odwiedzin teraz kopia
figury Św. Michała wędruje po naszych
domach.
-30 kwietnia zaczęły się nabożeństwa
majowe,
-15 maja w Dobrej odbyło się
bierzmowanie dla uczniów III klasy
gimnazjum,
- 24 maja odbyła się pierwsza komunia
święta dzieci z kasy drugiej po raz pierwszy
przyjęły pana Jezusa do swojego serca.

SPORT
Szkoła:
W maju naszej szkole odbyło się
wiele wydarzeń sportowych. Na
murawie naszego boiska zostało
rozegrane aż troje zawodów o randze
gminnej.
Zaczęło się od zawodów w piłkę nożną
chłopców z podstawówki. Nasi
zawodnicy wywalczyli 5 miejsce.
Dużym sukcesem w piłce mogą się
pochwalić chłopcy z gimnazjum ,którzy
wygrali 11 maja zawody gminne i
reprezentowali nasz region w
zawodach powiatowych 20 maja.
Kolejnym wydarzeniem były zawody w
piłkę dziewcząt z gimnazjum ,które
odbyły się 20 maja. Nasze dziewczęta
wywalczyły 5 miejsce.
Wszystkim uczestnikom zawodów
gratulujemy !!

T.Ś

Polska i świat:
Zmagania w Lidze Mistrzów dobiegają
końca.
Po
emocjonujących półfinałach do finału
weszła hiszpańska Barcelona i włoski
Juventus Turyn ,którzy w półfinałach
wyeliminowali Bayern Monachium i
Real Madryt. Wielki finał odbędzie się
6 czerwca w Berlinie.
Również zmagania w polskiej
Ekstraklasie dobiegają końca. Na trzy
kolejki przed końcem prowadzi Legia
przed Lechem i Jagiellonią .

Sukcesy naszej szkoły !
-Uczennice Publicznego Gimnazjum w
Krzesławicach - Ewelina Piotrowicz i
Karolina Puto zostały laureatkami
małopolskiego konkursu tematycznego z
historii ,,
-31. 05. 2015 uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w biegu ulicznym o Puchar
Wójta Gminy Raciechowice. Najlepszą
biegaczką w kategorii GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA została uczennica
Publicznego Gimnazjum w Krzesławicach
Angelika Limanówka. W Biegu Ulicznym
wystartowało prawie 90 osób. Został on
zorganizowany w ramach Rodzinnego
Festiwalu Sportowego. W zawodach,
oprócz zawodników ze Szkół
Podstawowych oraz Gimnazjów, wzięły
udział rodziny. Na zwycięzców
poszczególnych kategorii wiekowych
czekały puchary i dyplomy. Dla rodzin
przygotowano natomiast specjalne
upominki.
-Publiczne Gimnazjum w Krzesławicach
laureatem konkursu kuratoryjnego!!!
Publiczne Gimnazjum w Krzesławicach w
roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział w
II edycji projektu Czysta Małopolska pt.
„Ziemię mamy tylko jedną”
Projekt miał na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej dzieci i
młodzieży województwa małopolskiego w
zakresie selektywnej gospodarki odpadami
oraz ochrony powietrza, wody i gleby,
propagowanie ścieżek dydaktycznych oraz
tematyki dotyczącej odnawialnych źródeł

energii, a także podnoszenie osobistej
odpowiedzialności za działania w obszarze
ochrony środowiska poprzez promowanie
wśród dzieci, młodzieży i pozostałej
społeczności szkolnej dobrych praktyk w
dziedzinie gospodarki odpadami.
W ramach projektu Kuratorium Oświaty w
Krakowie przeprowadziło między innymi
konkurs na poster wraz z opisem
ukazującym działania ekologiczne w szkole
w roku szkolnym 2014/2015. Publiczne
Gimnazjum w Krzesławicach zostało
laureatem tego konkursu zdobywając
wyróżnienie.
Organizatorkami konkursu w szkole były
panie Stanisława Pyzio i Aneta Kalemba
- Nasza szkoła zdobyła 3 miejsce w II
edycji Konkursu „Sklepik wzorowy –
smaczny i zdrowy”. Opiekunką projektu
była p. Wiola Kopanica

