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SZKOLNE TO I OWO
Egzaminy ….
Wreszcie
nadeszły
…
Dnia 21 kwietnia pisaliśmy
z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego, w kolejnych dniach
z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz
języków obcych.. Nowością
w tym roku było losowanie
miejsc przy stolikach. Teraz
trzeba cierpliwie czekać na
wyniki aż do 18 czerwca .

Dzień otwarty dla
szóstoklasistów
Przygotowany niezwykle starannie przez
wszystkie klasy i nauczycieli. Chcieliśmy
zabłysnąć i pokazać się z jak najlepszej
strony. Oprócz prezentacji szkoły, przedstawienia, tańców, piosenek, przygotowaliśmy foldery reklamujące szkołę. Wszystko po to, by przyciągnąć jak najwięcej
szóstoklasistów do naszego gimnazjum.
Fotoreportaż z Dnia Otwartego
na
ostatnich stronach gazetki.
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Rozmowa z Julitą Grabowską– absolwentką gimnazjum w 2008r.
Nasze gimnazjum może poszczycić się już dużą rzeszą absolwentów. Wielu
z nich odwiedza swoją starą budę . Wspominają ją z rozrzewnieniem. ,, Tacy
byliśmy beztroscy”... mówią. Na łamach naszej gazetki prezentujemy rozmowy ze spotkania z naszymi absolwentami w gimnazjum.
Witaj Julito, chciałabym dzisiaj porozmawiać z tobą o Twoich
trzech latach spędzonych w naszym gimnazjum. Może na początek...
1. W którym roku
ukończyłaś gimnazjum?
Ukończyłam gimnazjum w roku 2008.
2. Gdzie uczysz się
obecnie?
Obecnie uczę się w
Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie
3. Kto był twoim wychowawcą?
Moim wychowawcą
była Pani mgr Małgorzata Bujalska
4. Których nauczycieli
najmilej wspominasz?
Najlepiej wspominam

Panią Dorotę Matynię i Panią
Agnieszkę Racką.
5. Z jakich przedmiotów czułaś się
najlepiej przygotowana do nauki w
liceum?
Najlepiej przygotowana byłam z
geografii i j. polskiego.
6. Czy pamiętasz
jakieś ciekawe wydarzenia, które
miały miejsce w
gimnazjum?
Najlepszym przeżyciem w gimnazjum było Święto
Szkoły z okazji nadania imienia Polskich Olimpijczyków i zajęcia w
kole teatralnym.
7. Czy nadal przyjaźnisz się z koleżankami z gimnazjum?
Tak , ale jest ich
niewiele.

8. Co chciałabyś przekazać młod-

szym koleżankom i kolegom,
którzy uczą się w gimnazjum?
Rozdzielajcie swój wolny czas
na naukę i zabawę, bo jedno
i drugie jest potrzebne!
Dziękuję Ci za rozmowę. Miło
było się z Tobą spotkać.
Agata Szymańska
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Misterium Męki Pańskiej
W

dniach

23-25

od

marca

przeżywaliśmy
Rekolekcje Wielkopostne.

Ode-

tchnęliśmy nieco
od zajęć lekcyjnych, by duchoW roli Piłata Bartosz Dzięciołowski

wo przygotować
się

do

Świąt

Wielkanocnych.
Głębokich

prze-

żyć nie brakowało. Nasze koleżanki i koledzy
pod

kierunkiem

Siostry

Joanny

Kierbiec przygotowali

W roli Jezusa Patryk Macewicz

rozważa-

nia Drogi Krzyżowej, a na scenie
Kina Zdrój wystawili Misterium
Męki Pańskiej.
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Gimnazjaliści myślą o wyborze
zawodu
Klasa III to okres, w którym młody, szesnastoletni człowiek
musi podjąć decyzję o wyborze zawodu i dalszej drodze
kształcenia. Jest to decyzja ważna, trudna, mająca istotny
wpływ na dalsze życie
W
Publicznym
Gimnazjum
w Ciechocinku od
lat prowadzone są
zajęcia z doradztwa edukacyjnozawodowego, których celem jest
wspieranie
uczniów w planowaniu
własnej
ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. Wybory
dotyczące zawodu, dokonane już

w gimnazjum, mają
szansę na realizację
i spełnienie aspiracji
uczniów. Muszą być
jednak oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach
zawodowych, o rynku
pracy, możliwościach
kształcenia. Uczniowie powinni dokonać
obiektywnej,
realistycznej samooceny
zdolności, zainteresowań, predyspozycji.

Wychodząc
naprzeciw
uczniowskim potrzebom,
nauczyciel terapeuta pani
Paulina
Mrówczyńska
i psycholog pani Marietta
Matuszewska zorganizowały
trzecioklasistom
„Edukacyjny Festiwal Zawodów”. Zaproszeni zostali przedstawiciele różnych
zawodów: Joanna Bajda
– księgowa, Patryk Bratkowski - masażysta, fizjoterapeuta, Marta Jakubowska - kierownik
laboratorium,
Andrzej
Korpalski - funkcjonariusz policji, Mariusz
Moneta - radca prawny,
Tomasz Matuszak
strażak, Anna Pietrzak pielęgniarka, Jacek Serkowski - taksówkarz,
Włodzimierz
Szczerbiak - lekarz weterynarz,
Ryszard Szopa - elektryk, Wioletta Wojciechowska - dyrektor medyczny.
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Spotkanie z przedstawicielami zawodów
Goście w sposób interesujący,
świadczący o szerokich
kompetencjach, opowiadali o pracy w
wykonywanych zawodach. Wskazywali wady, zalety tych
zajęć.
Informacje
uatrakcyjniali dowcipnymi historyjkami ze swojej kariery
zawodowej. Ciekawość uczniów zaspokajali, odpowiadając
na zadawane pytania. Wszyscy goście
zgodnie podkreślali,
iż dorośli mogą w
znaczący, ale dyskretny sposób, wpływać na podjęcie
przez młodzież trafnych, satysfakcjonujących decyzji o wyborze
zawodu .

Festiwal, przygotowany
bardzo
starannie, prowadziły
uczennice
klasy Ia Matylda
Pietrzykowska
i Agata Szymańska.
Obsługą
techniczną zajęli
się: Amelia Bogusławska,
Kinga
Bajda, Laura Dobraszkiewicz (Ia)
i Łukasz Wietrzykowski (III a).

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
i Uczniów gimnazjum serdecznie dziękujemy
naszym gościom za przyjęcie zaproszenia
i cenne wskazówki .
Ewa Rogozińska
( artykuł ukazał się w Zdroju Ciechocińskim)
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Sukces naszych gimnazjalistek
Nasze uczennice
wraz z panią
Joanną
Żelazkiewicz
udzieliły też
wywiadu dla
toruńskiego
radia „PiK”.
Prace
zwycięzców
zostaną
przesłane
do Warszawy na
centralny etap
konkursu.

Dnia 30.04.2015 roku
w Pałacu Młodzieży w
Bydgoszczy odbyła się
uroczysta Gala, podsumowująca Wojewódzki
Konkurs Minister Edukacji
Narodowej
„Szkoła zawodowa –
mój wybór”. Zaproszeni zostali: Wicewojewoda
KujawskoPomorski pani Elżbieta
Rusielewicz, Wicemarszałek Województwa
KujawskoPomorskiego pan Zbigniew Ostrowski, dyrektorzy i nauczyciele,

a przede wszystkim
uczniowie z 56. szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nadesłali na konkurs 206 prac. Gospodarzem gali była pani
Anna
Łukaszewska
Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty. Cel
konkursu to podniesienie atrakcyjności
kształcenia zawodowego dla absolwentów gimnazjów oraz
poprawa jego jakości i

efektywności. Gimnazjaliści
z Ciechocinka
nadesłali najwięcej prac
i zebrali najwięcej nagród. Nagrody otrzymały:

Kasia Krzemińska –
II miejsce w kategorii
praca
pisemna
(opiekun pani Kamila
Bolewicka)
Paulina Świstek –
III miejsce w kategorii
praca
pisemna
(opiekun pani Kamila
Bolewicka)
Ewa
Szczęsna
wyróżnienie w kategorii praca pisemna
(opiekun pani Anna
Władkowska)
Wiktoria Chmielewska – wyróżnienie
w kategorii praca plastyczna (opiekun pani
Jonna Żelazkiewicz).
Joanna Żelazkiewicz
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Dzień Kolorowej Skarpetki
w naszym gimnazjum
Niech ten dzień pozostanie w naszej
pamięci, jako dzień tolerancji, a gest
założenia kolorowych , niepasujących
skarpetek będzie symbolem integracji

W Światowym Dniu Ludzi
z Zespołem Downa chcieliśmy pokazać, że różni
nas od nich tak niewiele: jeden dodatkowy,
niepasujący chromosom – tak jak jedna
niepasująca skarpetka!
Fot. Magda G.
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Przybądź Duchu Święty…
Bierzmowanie klas trzecich
Bierzmowanie to sakrament, który ma
świadczyć o świadomej postawie
człowieka wierzącego. Jest to wejście
w dorosłość religijną, moment, w którym nastolatek staje się dorosłym
wierzącym. Zaczyna spoczywać na
nim odpowiedzialność za swoje życie
religijne, pogłębianie i rozwój w wierze.
Dnia 11 kwietnia 2015 roku
trzecioklasiści naszego gimnazjum
przyjęli sakrament bierzmowania.

,,Pragniemy, aby Duch Święty, którego
otrzymamy umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania
według jej zasad. Amen.”

Numer 78

Str. 11

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w
środkach masowego
przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze,
felietony;
przekazuje informacje
o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach
interesujących opinię publiczną

DZIENNIKARZ

lub w celu wywarcia
na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno- politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje
i redaguje materiały
przeznaczone do publikacji.

zadania
Zbieranie i przekazywanie informacji i wiadomości o
faktach, wydarzeniach,
poglądach i opiniach interesujących opinię publiczną
Opracowywanie, selekcja
i redagowanie tekstów
Utrzymywanie kontaktów
z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulinarnego

Przeprowadzanie rozmów
i wywiadów i opracowywanie ich w formie
gotowej publikacji
Adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji
Opracowywanie depesz
agencyjnych i innych
materiałów publikacji
Opracowywanie koncepcji
lub linii programowej
środków masowego
przekazu
Współpraca z grafikami,
fotoreporterami i działem technicznym, w
celu nadania odpo-

wiedniego kształtu graficznego i wizualnego
materiałom przeznaczonym do publikacji
Utrzymywanie kontaktu z
odbiorcami
(czytelnikami, słuchaczami), w celu poznania ich zainteresowań i
opinii lub wpływania na
nią
Uczestniczenie w dialogu
społecznym na ważne i
aktualne tematy, kształtowanie podstaw sprzyjających przestrzeganiu
demokratycznych reguł

Dziennikarz
powinien:

Kształcenie
Przedmioty, na które
trzeba zwrócić szczególną uwagę to język polski, geografia, historia
nikarstwo, ale nie łai WOS.
two dostać się na te
Większość uniwersyte- studia- o jedno miejtów ma kierunek dzien- sce co roku walczy kilka osób








być kreatywnym,
łatwo nawiązywać kontakty,
interesować się otaczają
cym światem, polityką, kulturą,
być obiektywny,
Być rzetelny.
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FOTOREPORTAŻ DZIEŃ OTWARTY

Ewa Szczęsna w roli Pani Dyrektor
Matylda to pani Asia Moneta

Laura prezentuje Panią Gapińską

GALERIA NAUCZYCIELI
Koleżanki i koledzy w zabawny sposób prezentowali naszych pedagogów. Niektórym znakomicie udało
się podkreślić pewne zalety, wskazać
słabostki naszych pedagogów.

Mariusz -to Pan Małecki
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