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Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
Kalendarz szkolny 2017/18
Egzaminy gimnazjalne klas IIII:
- Część humanistyczna
- Część matematyczno -przyrodnicza
- Język obcy nowożytny
Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie

Spotkanie z rodzicami
wtorek godz. 17.15

Konkurs Przedmiotowy
18.04.2018
19.04.2018

Konkurs Przedmiotowy

22.06.2018

z Matematyki
Konkurs Przedmiotowy

23.06. - 31.08.2018

z Języka Angielskiego
Konkurs Przedmiotowy

Biblioteka
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 14.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.00
Piątek 7.30 - 14.30
Pedagog - p. Katarzyna Tyczyńska - Piątek
Poniedziałek 10.00—13.50
Wtorek 9.30—11.40 i 12.30—15.00
Środa 9.30—14.00
Czwartek 8.00—11.40 i 12.30—13.30
Piątek 9.00—11.40 i 12.30 do 13.50
Psycholog - p. Anna Karcz
Poniedziałek 8.30—12.30
Środa 12.30 - 16.30
Doradca Zawodowy - p. Joanna Chlęch
Czwartek 11.30—13.30
Gabinet Medycyny Profilaktycznej
Pielęgniarka - p. Danuta Wężowska
Wtorek 8.00 – 14.00
ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNE
Anna Gruszczyk - Kubińska
Poniedziałek 7.55—8.55
13.30—14.30
Barbara Wielgos - Szejbal
Poniedziałek 7.10—7.55;
12.45 —13.30;
13.50—14.35
Czwartek 14.45—15.30
Piątek
7.10—7.55

LAUREACI

—

Magdalena Śnietura 2a
Maria Żyła 3c
Zofia Pokrywka 7c

Bartosz Fober 3d

Łukasz Nowakowski 7a
Jakub Kądziołka 3b

Magdalena Zdonek 2c
Emilia Penkała 3d

Dominika Bednarska 3b
Michał Dyło 3d

—

Maciej Skoczylas 3c

—

Michał Dyło 3d

Michał Dyło 3d

—

—

Aleksandra Zachorowska 3d

Robert Gdowka 2b

—

Weronika Stępień 3c
Hanna Nocoń 3c

Barbara Korzuśnik3c
Maciej Bondek 3c

—

Jakub Kądziołka 3b

z Języka Polskiego

20.04.2018

15.05.2018

FINALIŚCI

z Historii
Konkurs Przedmiotowy
z WOS
Konkurs Przedmiotowy
z Geografii
Konkurs Przedmiotowy
z Chemii
Konkurs Przedmiotowy
z Języka Niemieckiego
Konkurs Przedmiotowy
z Języka Francuskiego
XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów
2017/18

EGZAMIN DSD Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ZA NAMI
Uczniowie klasy 3e zdawali w ostatnim czasie egzamin DSD. Do egzaminu podeszło
20 osób. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Wyniki części pisemnej poznamy dopiero w czerwcu, natomiast część ustna została już oceniona.
Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki ma poziomie A2 i B1.

OPŁATY ZA OBIADY
Wpłaty za obiady na maj 2018 r. proszę dokonywać na konto stołówki szkolnej
nr 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679
do 27 kwietnia 2018 r.
Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty
(lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)
najpóźniej do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.
W maju opłata za obiady wynosi 5,00 zł x 18 = 90,00 zł.
Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych.
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:
Wpłata za obiady - miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

WIZYTY W AMERICAN CORNER W KATOWICACH
Uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w zajęciach
organizowanych przez Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner w Katowicach.
Warsztaty w American Corner pogłębiają wiedzę związaną z amerykańską historią, kulturą i tradycjami oraz stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia i szlifowania swoich
umiejętności językowych.
W ostatnich miesiącach klasy siódme oraz klasa 2d wzięły
udział w zajęciach poświęconych historii i tradycjom Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, zaś klasa 4a odwiedzając Bibliotekę Brytyjską, poznała legendę o świętym
Jerzym- patronie Anglii. W niezwykłym wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę USA w Warszawie, Konsulat USA
w Krakowie, American Corner i CINiBę uczestniczyła klasa
2d. Uroczystość ta była inauguracją obchodów 100-lecia
współpracy polsko-amerykańskiej. Niewątpliwą atrakcją
okazało się spotkanie z konsulem Bryantem Whitfieldem,
możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia oraz wspólne
krojenie rocznicowego tortu. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne warsztaty!
DZIAŁANIA SKW "ŻYRAFA"
W czasie ferii zimowych nasi wolontariusze chętnie odwiedzali przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi. Przez dwie godziny dziennie czytali im
książki, próbowali swoich sił w różnych grach i zabawach.
Szkolne Koło Wolontariatu „Żyrafa” dla Caritasu Wolontariusze SKW w piątek oraz w sobotę ( 9. i 10 marca) po raz
kolejny wsparli akcję zbiórki żywności dla podopiecznych
Caritasu Diecezji Gliwickiej. W sklepach Biedronka i Lidl 83
uczniów naszej szkoły zbierało żywność oraz środki czystości. Zebrane dary zostały przekazane potrzebującym jeszcze
przed Świętami Wielkanocnymi.
15 marca po raz kolejny gościliśmy przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi. Tym
razem nasi podopieczni brali udział w warsztatach wiosennych. Dzięki pomocy naszych wolontariuszy przedszkolaki
wykonały bociany i przebiśniegi – oznaki nadchodzącej wiosny. W tym roku wraz z Pozytywnymi.Gliwice.pl powitaliśmy wiosnę na gliwickim Rynku w rytmach energetycznej
zumby. Nie zabrakło tam również naszych wolontariuszy,
tym razem uczniów klasy II d. 4 kwietnia 2018 r. wolontariusze SKW „Żyrafa” wraz z chórzystami już po raz ósmy
odwiedzili ZOL w Gliwicach. Nasi uczniowie, jak zwykle, dali
z siebie wszystko! Śpiewali, grali i tańczyli. Na zakończenie
spotkania poczęstowali pacjentów i pracowników zakładu
pysznymi domowymi wypiekami. Już umówiliśmy się na
kolejne spotkanie.
EUROWEEK 2018
Od 24 do 28 marca 2018r. grupa uczniów z naszej szkoły
wzięła udział w szczególnym projekcie w ramach programu
"EuroWeek- Szkoła Liderów". Młodzież miała możliwość
poznania kultury- w tym muzyki i tańców narodowych
z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek.
Zajęcia prowadzone przez młodych ludzi z Urugwaju, Nepalu, Indii i Indonezji miały charakter interaktywnych warsztatów, gier dydaktycznych oraz praktycznych ćwiczeń. Młodzież miała również szansę rozwinąć cenne umiejętności
społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy
w zespole.
Nasz 4- dniowy pobyt w malowniczo położonym Międzygórzu zaowocował przyjaźniami nie tylko z wolontariuszami,
ale też z uczestnikami z różnych szkół rozsianych po całej
Polsce.
MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ
23 marca 2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach odbyła się druga edycja międzyszkolnego konkursu VIII Liceum Master of English Grammar, czyli Mistrz
Gramatyki Angielskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie
gliwickich szkół podstawowych. Konkurs został przeprowadzony w formie testu, który trwał 45 minut i obejmował najważniejsze zagadnienia gramatyki angielskiej.
THE MASTER OF ENGLISH GRAMMAR 2018, czyli Mistrzem
Gramatyki Angielskiej 2018 został Wiktor Glinkowski z klasy
7 d, natomiast Zbigniew Łacisz, uczeń klasy 7a, zdobył drugie miejsce, tracąc jeden punkt do zwycięzcy. SERDECZNIE
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
II miejsce w Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej zajęły
uczennice klasy 7d: Julia Jenerał, Paulina Hajok, Emilia Machula.
III miejsce w konkursie Eine Reise durch Bayern – uczniowie
klasy 2b: Michał Rycąbel, Robert Gdowka.

POTYCZKI MATEMATYCZNE
27 marca 2018 odbył się finał konkursu: "Potyczki matematyczne", którego organizatorami są Wydział Matematyki
Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. Nasze uczennice z klasy III d - Weronika
Banaś oraz Aleksandra Zachorowska - zostały finalistkami
tego konkursu.
SPOTKANIE ROBOCZE NAUCZYCIELI W MADRYCIE
W dniach od 13.03. do 17.03. 2018r. w ramach projektu Erasmus+ STEM nauczyciele z naszej szkoły gościli w Madrycie
razem ze swoimi kolegami z Irlandii Północnej. W trakcie
spotkania mieli okazję poznać nie tylko warunki pracy
w Inglansia Colegio Aristos w Madrycie, ale także personel
szkoły. Pobyt w Hiszpanii pozwolił im na doprecyzowanie
działań projektowych oraz szczegółowe opracowanie pozostałych części projektu, tj. planów związanych z kolejnymi
wizytami młodzieży, ich pobytem w poszczególnych krajach
i budową samochodów. Na spotkaniu określone zostały również wstępnie pozytywy i ewentualne niedociągnięcia działań, w konsekwencji dopracowywano kolejną część projektu
- start młodzieży ze współpracujących szkół w Międzynarodowym Wyścigu Greenpower w Rockingham w Anglii.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z zapisami we wniosku
i z umową o dofinansowanie projektu. Jej przebieg zależy
bowiem od takich czynników jak formalne procedury, przepływ informacji, zarządzanie projektem oraz współpraca
i zachowanie partnerów projektu.
KONKURS SŁOWNIKOWO-FRAZEOLOGICZNY
22 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Słownikowo-Frazeologiczny. Tym razem uczestnicy zmagali się
z zadaniami, których głównym tematem była muzyka. Rozwiązywali rebusy, układali przysłowia, wyjaśniali związki frazeologiczne. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Aleksandra Borowska (II d), Zofia Idasiak (II d) i Natalia Klinik (II c)
zdobyła drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!
WYMIANA MŁODZIEŻY
13 maja spotkamy się po raz kolejny z naszymi koleżankami,
które odwiedzą nas w ramach kolejnej już wymiany młodzieży. Zaplanowaliśmy dla uczestników atrakcyjny program
pobytu, m.in. jedziemy na wycieczkę do Krakowa oraz do
Zabrza, gdzie zwiedzimy Sztolnię Królowej Luizy. Będziemy
również uczestniczyć w szkolnych zajęciach oraz poznawać
tajniki żeglarstwa.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY
ROZSTRZYGNIĘTY!
„Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?”
Uczniowie klasy 4a nie tylko wiedzą, dlaczego warto uczyć
się języka angielskiego, ale także potrafią przekonać o tym
innych. Ich prace, komiksy, zostały docenione i nagrodzone
przez komisję ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach. Gratulujemy zwycięzcom! Ewie
Hanulok za zdobycie 1. miejsca i Tomaszowi Kliberowi za
miejsce 3.
MUZYCZNA TRÓJKA 2018
W środę, 21 marca odbył się koncert muzyczny uczniów
i absolwentów naszej szkoły. Coroczny koncert pod nazwą
Muzyczna Trójka zabrzmiał już po raz dziewiąty. Do udziału
zgłosiło się wielu wokalistów, instrumentalistów i tancerzy. Wśród instrumentów usłyszeliśmy wysokie dźwięki
skrzypiec, harmonicznie brzmiące akordy gitar, stuki wspinającego się po pięciolinii pianina oraz wybrzmiewające dźwięki pięknych młodzieńczych głosów. Zobaczyliśmy wspaniałe
tańce oraz usłyszeliśmy wystukane obcasami irlandzkie rytmy „Salake”. Poziom prezentacji Muzycznej Trójki jak zawsze
był wysoki. Królował język polski i angielski, ale nie zabrakło
również hiszpańskich i francuskich hitów. Poczynając od piosenek dziecięcych, poprzez muzykę popularną, a kończąc na
klasyce, wykonawcy dołożyli wszelkich starań, aby zaprezentować jak najlepiej wybrany przez siebie utwór. Dziękujemy wszystkim za to bardzo miłe popołudnie, które miało
miejsce pierwszego dnia wiosny.
KLASA I
Uczniowie klasy I odwiedzili Chatę Chlebową w Brennej.
Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wyglądała codzienność naszych przodków. Z uwagą oglądały niezbędne do życia wyposażenie dawnego domu. Poznały drogę "od ziarenka do bochenka" oraz uczestniczyły w procesie wyrobu masła i sera.
Wysłuchały również z uwagą ciekawostek na temat życia
pszczół. Całość pokazu zakończyła się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem, masłem, miodem i kawą zbożową. Chcielibyśmy tam wrócić....

