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Co tam w dolskim gimnazjum piszczy?
Dzień Gimnazjalisty
w ostatnią sobotę września
po raz szesnasty odbył się
„Dzień Gimnazjalisty” podczas, którego w szeregi braci
uczniowskiej zostali przyjęci
pierwszoklasiści. Celem tej
imprezy jest integracja młodzieży oraz angażowanie rodziców do współpracy ze
środowiskiem szkolnym. Już
po raz trzeci tegoroczne
święto miało inny charakter,
przebiegało pod hasłem
„Podziel się życiem”.
Do organizacji włączył
się również Samorząd
Uczniowski i Szkolny Klub
Wolontariatu. Na terenie
szkoły od rana pojawił się
krwiobus. Osoby dorosłe
mogły podzielić się tym
co najważniejsze krwią
oraz zostać potencjalnymi

dawcami szpiku kostnego.
W trakcie imprezy było wiele
atrakcji dla tych najmłodszych, a także dla tych starszych. Do południa odbył się
turniej piłkarski o „Puchar
czerwonej krwinki” oraz zabawy sportowo rekreacyjne na
sali dolskiego OSIR-u. Tegoroczny Dzień Gimnazjalisty
odbył się pod hasłem
„W świecie bajek i baśni”.
Pierwszoklasiści mieli za
zadanie stosownie się przebrać i w związku z tym na boisku pojawił się smurfy, Gargamel, Czerwone Kapturki
i Krasnoludki. Oczywiście
został dla nich przygotowany

odpowiedni poczęstunek, który
był uwieńczeniem ich chrztu.
W szeregi społeczności szkolnej także zostali przyjęci nowo
zatrudnieni nauczyciele. Był
również konkurs muzyczny dla
wszystkich uczniów, skoki
przez linkę dla gimnazjalistów,
rodziców i nauczycieli. Na zakończenie odbył się pokaz
pierwszej pomocy przygotowany przez Ochotniczą Straż
Pożarną z Dolska oraz p. Jacek
Woroch zaprezentował działanie defibrylatora. Ponadto
wszyscy goście mogli skosztować wspaniałych wypieków
przygotowanych przez rodziców oraz zjeść pyszną kiełbaskę z grilla.

Kronika wydarzeń
Wrzesień
Sprzątanie świata
Po raz piąty uczniowie z naszej szkoły pod opieką
nauczycieli p. Marii Schneider, p. Anny Ważbińskiej –
Busz oraz p. Jacka Worocha
dnia 19.09.2015 uczestniczyli w akcji zainicjowanej
przez Fundację Nasza Ziemia. Organizatorem i koordynatorem na terenie gminy
Dolsk było stowarzyszenie
dolskie DLK 2020.

„Rowerem do…”
Tego samego dnia 19.09.2015
grupa młodzieży z gimnazjum
uczestniczyła w XXXIII edycji imprezy „Rowerem do …”.
Tym razem punktem docelowym b yła strzelnica
w Pokrzywnicy. Uczniowie
wraz z opiekunami - p. Marzeną Owczarską, p. Martą

Zadaniem gimnazjalistów
i ich opiekunów było posprzątanie terenów w Dolsku, a następnie posadzenie 20 drzew
przy jeziorze. Oczywiście na
Ciąg dalszy str. 2
zakończenie był grill.
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Kronika wydarzeń
Ciąg dalszy ze strony 1
Dworczyk oraz p. Karoliną
Zcharyasz. wybrali szlak Dolsk
– Trąbinek – Ostrowieczno –
Pokrzywnica. Na miejscu wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali
słodki poczęstunek. Organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sprawnościowych, w których uczniowie naszej szkoły
świetnie się spisali. W rzucie
kaloszem i hula – hop I miejsce
zdobył Henryk Szmyt klasy
IIIB, a II miejsce zajął Tomasz
Październik
Święto pieczonego ziemniaka
2 października 2015 uczniowie
klas pierwszych wraz z wychowawcami p. Ewą Śmieińską,
p. Marią Schneider i p. Beatą
Pacyńską uczestniczyli w pikniku integracyjnym pn. „Święto
pieczonego ziemniaka”. Celem
tej imprezy było pokazanie, jak
można w sposób pozytywny spędzić czas wolny, bawiąc się bez
używek. Dla gimnazjalistów została przygotowana trasa rajdu,
która wiodła od Przystani Wędkarskiej na Podrzektę. Po dotarciu na miejsce młodzież miała
okazję wziąć udział w różnych
konkurencjach oraz zjeść pyszne
kiełbaski z ogniska, które zostało przygotowane przez wędkarzy
z Koła działającego w Dolsku.

Malicki z klasy IIIC.
Gratulujemy!!!

Montaż słowno – muzyczny

p. Zdzisławy Dłużak przygotowała montaż słowno – muzyczny
z okazji jubileuszu 50 – lecia par
małżeńskich z terenu gminy
Dolsk. Swoim występem artystycznym podkreślili wagę wyjątkowego święta obchodzonego
przez jubilatów. Gimnazjaliści
zostali ciepło przyjęci i sowicie
nagrodzeni oklaskami przez zaproszonych gości.

We wrześniu młodzież z naszej
szkoły pod czujnym okiem
Uwolnić skowronka
W pierwszą sobotę października
grupa wolontariuszy z naszej
szkoły wraz z panią Joanną
Kaptur-Konieczną uczestniczyli
w imprezie pt. „Uwolnić Skowronka”, która odbyła się w Śremie. Akcja ta została zorganizowana przez Fundację na Rzecz
Rewaloryzacji Miasta Śrem,
Bibliotekę Publiczną i Radnych
Rady Miejskiej w Śremie.
Naszym zadaniem było towarzyszenie niepełnosprawnym osobom i pomoc podczas spaceru
po Jezioranach oraz dotrzymanie
towarzystwa w trakcie pobytu
w bibliotece. Dzięki temu spotkaniu wszyscy zobaczyli, że osoby
niepełnosprawne to ludzie w pełni wartościowi, o takich samych
potrzebach i zainteresowaniach i
mimo swoich ograniczeń fizycznych potrafią się bawić.

„My dzieci z dworca ZOO”
W październiku
młodzież
klas
II i III miała okazję
obejrzeć w Ośrodku
Kultury w Gostyniu
spektakl pt.: „My,
dzieci z dworca ZOO”. Była to
opowieść o uzależnieniach i jego
skutkach oraz o tym, jaka jest
cienka granica, między zabawą,
a tragedią. Imprezę o walorze
edukacyjnym przygotowali
aktorzy z Teatru Profilaktycznego ALERT.
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Ogólnopolski Tydzień Kariery Dzień Edukacji Narodowej
W miesiącu październiku w naszej szkole zostały przygotowane zajęcia związane z preorientacją zawodową w ramach akcj
i „Ogólnopolski Tydzień Kariery”. W organizację tego przedsięwzięcia włączyła się p. Anna
Chuda, p. Joanna Kaptur – Kon i e c z n a o r a z S am o r z ą d
Uczniowski. Zostało dla gimnazjalistów przygotowanych wiele
atrakcji m.in. konkurs fotograficzny „Ginący zawód” oraz
konkurs na wywiad z osobą wykonującą ciekawy zawód. Ponadto na jeden dzień świetlica
zamieniła się w rynek pracy
i poradnictwo. Dodatkowo dwie
uczennice Aurelia i Jagoda prowadziły zajęcia w dolskim
przedszkolu prezentując zawody
w formie zabawy.

Dnia 14 października obchodzone
jest, jak co roku, Święto Edukacji
Narodowej. Uczniowie naszej
szkoły tradycyjnie przy tej okazji
przygotowali wiele niespodzianekbyły kwiaty, słodycze i wiele miłych słów skierowanych do dyrekcji, grona pedagogicznego oraz
pracowników naszego gimnazjum.
Miłym akcentem była część artystyczna przygotowana przez gimnazjalistów pod czujnym okiem
p. Beaty Pacyńskiej. Młodzież
przeniosła się w czasie i zaprezentowali „Koncert życzeń”, który
prowadził historyczny duet telewizyjny Krystyna Loska (Aneta Ratajczak) i Jan Suzin (Franciszek
Hodyl). Życzenia, które skierowane dla wszystkich pracowników szkoły i były przeplatane

utworami muzycznymi w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka (Adam
Wawrzyniak), Denisa Russoa
(Karol Nowacki), Rominy Power i
Al. Bano (Marcelina Miazga i Kamil Antkowiak), Modern Talking
(Róża Gorzyńska i Patryk Grzegorek) oraz Andrzeja Rosiewicza
(Wiktor Zgardziński). Na finał
zaśpiewała wokalistka zespołu
The Bangles (Ania Opielewicz) .

Wybory w gimnazjum
W naszej szkole młodzież miała okazję uczestniczyć dwa razy w wyborach i poczuć się przez chwilę, jak
osoby pełnoletnie, które decydują o swojej przyszłości oraz wypełniają swój obywatelski obowiązek.
Wybory do Samorząd
Uczniowskiego

Komisja Wyborcza w składzie
Olgi Marchlewskiej, Marceliny
Miazgi oraz Magdaleny Finger.
Nauczycielami nadzorującymi
przebieg wyborów były p. Joanna
Galler – Włodarczak oraz p. Joanna Kaptur – Konieczna. Ostatecznie przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego została Aurelia
Jurga z klasy IIA.

„Młodzi głosują”

Kolejne wybory zostały przeproDnia 22 września 2015 w szkole
wadzone 19 października 2015.
odbyły się pierwsze wybory do
Nasze gimnazjum włączyło się
w ogólnopolski projekt pn.
Samorządu Uczniowskiego. Po„Młodzi głosują” organizowany
przedzone one były kampanią
przez Centrum Edukacji Obywawyborczą, w trakcie której kantelskiej. W tym niecodziennym
dydatki Aureli, Daria i Jagoda
zdarzeniu wzięło udział 87
prezentowały swoje programy.
uczniów klas II i III, a nad prawiDo głosowania byli uprawnieni Wszystkim gratulujemy, a Aurelii dłowym przebiegiem wyborów
czuwała komisja wyborcza, która
wszyscy uczniowie, nauczyciele życzymy powodzenia!!!
wcześniej została przeszkolona
oraz pracownicy szkoły. W wyprzez pracownika Urzędu Miasta
borach oddano 126 głosów,
i Gminy Dolsk. Koordynatorem
wśród których 17 było nieważp ro j ek t u w s z k o l e b ył a
nych. Nad prawidłowym przep. Joanna Michalska, nauczyciel
biegiem głosowania czuwała
Wiedzy o Społeczeństwie .
Ciąg dalszy str. 4
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Wybory w gimnazjum
„Młodzi głosują” c.d.
Frekwencja wyborów wyniosła
70%. Oddano 87
głosów w tym
8 było nieważnych. W szkole
wygrała
partia
KORWIN — 20 głosów na drugim miejscu znalazło się Prawo
i Sprawiedliwość — 18 głosów, na
trzecim miejscu Kukiz 15 —
14 głosów.

Warto wiedzieć
Święto Niepodległości
Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada. To największe polskie święto narodowe. Upamiętnia odzyskanie
przez Polaków suwerennego bytu państwowego. Niepodległość
odzyskano w 1918 r. po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję.
Dzień ten jest wolny od pracy.
Główne obchody, z udziałem
najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza.

Wspomnienie o św. Marcinie
Święty Marcin z Tours, biskup,
urodził się pomiędzy rokiem 316,
a 317 w Sarabii
zmarł
w 397 r..Dzień Świętego Marcina obchodzony jest 11 listopada.
Święto patrona dzieci, hotelarzy,
jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. Święto to obchodzone jest w wielu krajach
Europy, jak choćby w Polsce.
W Poznaniu na przykład w dniu
św. Marcina na ulicy Święty
Marcin odbywa się festyn pod
nazwą "Imieniny ulicy". Tradycyjnie w dniu św. Marcina w Poznaniu jada się rogale świętomarcińskie oraz gęsinę.

Wyniki szkolnych konkursów
Dnia 1 października 2015 nagrodzono uczniów biorących udział
w szkolnym etapie konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pn.
„Przytomni”, na najlepszy spot
filmowy promujący zdrowy tryb
życia.
Miejsce I - Klasa IIIA
.

Prace te zakwalifikowały się do
etapu powiatowego, w którym
Wojciech Pietrzak zajął II
Wyróżnienie otrzymała klasa IIIB
miejsce wśród uczniów ze szkół
Film klasy IIIA spełnił gimnazjalnych.
wszystkie wymogi określone przez
organizatora i został wysłany do W konkursie na wywiad z osobą
Warszawy. Klasie IIIA życzymy, wykonującą ciekawy zawód wyaby ich spot został zauważony różnienie otrzymali Wojciech
przez jury w Warszawie.
Pietrzak z klasy IA oraz Aurelia
Jurga z klasy IIA.
Konkurs fotograficzny „Ginący
zawód”.
Wszystkim
gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów !!!
Miejsce I – Wojciech Pietrzak
IA - Pszczelarz
Miejsce II - Klasa IA i IIIC

Miejsc II – Zuzanna Bsazyńska
IIC — Kominiarz
Miejsce III – Filip Giełda IA —
Kowal
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Uwaga!!!

Sukces

Konkurs fotograficzny
Uczeń Aleksander Jurga za- Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Gimnakwalifikował się do etapu re- zjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku
jonowego z geografii.
Czas trwania : 04.11.2015- 08.01.2016
Tematyka : SYMBOLE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Każdy uczestnik może zgłosić max 3 zdjęcia posiadające pełnie praw autorskich w formacie JPG.
Rozstrzygnięcie konkursu podczas Dnia Patrona w styczniu 2016 r. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail : poczta@gimdolsk.com z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

Natomiast uczniowie Aneta
Ratajczak, Antkowiak Kamil
oraz Karol Nowacki przeszli
do etapu rejonowego z biologii.

Gratulujemy i
powodzenia!!!

Konkurs literacki „Białe pióra”
Nauczyciele języka polskiego zapraszają do udziału wszystkich
lubiących pisać opowiadania lub wiersze. Nie chowajcie swoich
talentów w szufladzie – pokażcie, na co Was stać. Jeżeli jeszcze
nie próbowaliście się zmierzyć z własna wyobraźnią, to czas najwyższy,
aby zacząć. Kto wie, może drzemie w Waszej głowie nieodkryty talent literacki. Warto spróbować, to nic nie kosztuje. Możecie tylko na tym zyskać.
Wasi poloniści chętnie Wam pomogą. Wystarczy się do nich zgłosić!!! .

Uwaga uczniowie wszystkich klas!
Biblioteka szkolna ogłasza grę czytelniczą „Na tropie dobrej
książki”. Rywalizacja trwa cały rok. Co jakiś czas każda klasa
będzie dostawać kolejne zadanie do wykonania. Każde będzie
punktowane. Wielki finał i ogłoszenie zwycięzcy w naszej grze nastąpi pod
koniec roku szkolnego. Szczegóły w regulaminie, który znajduje się na
życzymy
stronie internetowej szkoły. Życzymy miłej i udanej rywalizacji!!!

Wywiad z cyklu „Moja pasja”
Witajcie Drodzy Koledzy i Drogie Koleżanki! Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić wywiad
z Naszą koleżanką, Kasią
Gehlich. Ma Ona bowiem nietypowe zajęcie, jakim jest szydełkowanie.
Kasia Rogacka - Jak zaczęła się
Twoja historia z szydełkowaniem?
Kasia Gehlich - W 3 klasie szkoły podstawowej babcia pokazała
mi, jak to się robi. W późniejszym czasie moja mama kontynuowała rozwijanie mojej pasji.
K.R. - Jaka była Twoja, jako praca wykonana pierwsza?

K. G. - Był to szalik dla mojej
lalki Barbie.
K.R. - Czy trudno się szydełkuje?
K.G. - Na początku było ciężko,
ale po pewnym czasie stało się to
dla mnie przyjemnością. Dzięki
szydełkowaniu mogę się zrelaksować.
K.R. - Czy rówieśnicy doceniają
lub interesują się tym co robisz?
K.G. - Moje koleżanki są ciekawe, co potrafię zrobić oraz ile
trwa wykonanie pracy całej.
K.R. - Czy masz jakieś osiągnięcia, jeśli chodzi o szydełkowanie?
K.G. - Tak w ogólnopolskim
konkursie „Skansen” zostałam

wyróżniona, ponieważ zrobiłam
na szydełku dolską kozę.
K.R. Jaka praca sprawiła
Ci największą przyjemność?
K.G. - Zdecydowanie było to
wykonanie dolskiej kozy.
K.R. - Ile czasu zajęło Tobie
stworzenie tej pracy?
K.G. – Szydełkowałam
ok.
1 tygodnia.
K.R. - Dziękuję za udzielenie
wywiadu, życzę dalszych sukcesów i rozwijania swojej pasji!
K.G. - Również dziękuję, do zobaczenia!
Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Rogacka
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Drodzy uczniowie!!!!

HUMOR

Jeśli jesteście kreatywni,
macie pomysły oraz chcecie spróbować swoich sił
w pisaniu artykułów do
gazetki szkolnej i ją redagować, zgłoście się p.
Joanny Kaptur — Koniecznej lub p. Joanny
Galler - Włodarczak.
Zapraszamy wszystkich
bardzo serdecznie!!!!

Zagadka

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
Język Polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich

W domu było coś i nic. Coś wyszło oknem, a nic
******************************************
drzwiami.
Nauczyciel języka polskiego pyta się uczniów:
Pytanie : Co zostało w domu ?
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
****************************************** "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Jak liczbę 686 o 303 nic do niej nie dodając?
******************************************
****************************************** Pani pyta Jasia:
Przełóż jedną tylko zapałkę, aby równanie stało się - Jasiu powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
prawdziwe
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było
zdaniem rozkazującym.
- Wio!
Kupon do prawidłowych odpowiedzi
Zagadka nr 1—odp. ………………………………..
Zagadka nr 2—odp. ……………………………….
Zagadka nr 3—odp ………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………
Prawidłowe odpowiedzi zapisane na kuponie z
gazety należy przynieść do p. Joanny KapturKoniecznej na świetlicę do dn. 30.11.2015.
Wśród najlepszych będzie rozlosowana nagroda. Życzymy powodzenia

******************************************
Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.
******************************************
Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja
mama jest najpiękniejsza?". Wszyscy głosowali na
swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy....

Zespół redakcyjny:
Dziennikarze: Katarzyna Rogacka,
Katarzyna Gehlich, Agata Stężycka,
Antoni Chojnacki.
Zdjęcia : .www.gimdolsk.com

