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Aktualności roku szkolnego 2012/2013 

 

Ostatnie dni roku szkolnego. 

W środę 26 czerwca wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 9.45.  

W czwartek 27 czerwca zajęcia z Wychowawcą rozpoczynają się o godzinie 8.50  

i trwają do 11.30. Następnie uczniowie wychodzą do kościoła pw. Św. Marii 

Magdaleny na uroczystą Mszę Św. o godzinie 12.00.  

Zakończenie roku szkolnego  

28 czerwca w piątek - Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 

odbędzie się w dwóch turach: na godzinę 8.30 zapraszamy klasy pierwsze, natomiast 

klasy drugie i trzecie przychodzą do szkoły na godzinę 9.30. Po Akademii uczniowie 

otrzymują świadectwa w salach lekcyjnych. 

Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej 
poświęconej Armii Krajowej. 

W dniu 19 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie 

Tablicy Pamiątkowej. Warto również, przypomnieć sobie postać naszego patrona 

zaglądając na odpowiednią zakładkę naszej strony oraz przejrzeć zdjęcia  

z uroczystości na naszym profilu na facebooku.  

Telewizja w naszej szkole? 

W poniedziałek w naszej szkole pojawiła się ekipa telewizyjna by przedstawić szerszej 

publiczności otwarte w czasie majowego festynu, w szkolnym schronie, muzeum 

„Wojny obronnej 1939r. na Śląsku”. Program został zaprezentowany  

w Aktualnościach TV Katowice. 
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"U nos na Śląsku". 

17 czerwca odbył się międzyklasowy konkurs "U nos na Śląsku". Dwuosobowe 

reprezentacje klas zmierzyły się z różnymi pytaniami: od znajomości potraw, poprzez 

czynności kucania, szycia, zakupy w markecie do wskazania znanych Ślazaków. Duże 

zainteresowanie wzbudzały piosenki nagle przerywane, wymagające uzupełnienia. 

Dobra zabawa z nauką gwary były udziałem uczestników tego konkursu.  

Miejsca na podium zajęli: 

I miejsce: kl. 3d 

II miejsce: kl. 3a 

III miejsce: kl. 2e  

Wyjazd do teatru. 

W piątek 14 czerwca byliśmy w Krakowie w teatrze "Bagatela". Spektakl "Okno na 

parlament", chociaż trwał 2 godziny, rozbawił nas do łez. Później wieczorny spacer po 

Krakowie nastroił wielu romantycznie. Polecamy na przyszłość.  

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 

Już nadszedł ten czas by zdecydować się w jakiej szkole będziemy kontynuować 

naukę. Trzecioklasisto, zastanów się, zaloguj się do programu rekrutacyjnego, wybierz 

szkoły, wydrukuj podanie i zanieś je do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. 

Już czas, nie zwlekaj!  

Komers. 

W dniu 14 czerwca (piątek) odbył się KOMERS organizowany przez rodziców dla 

swoich pociech - uczniów klas III, którzy kończą gimnazjum. Zabawa była udana. 
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Mecz o radiowęzeł? 

Samorząd Uczniowski postanowił zebrać fundusze na radiowęzeł szkolny, organizując 

imprezę sportowo - rekreacyjną. Uczniowie sami wszystko zorganizowali, a fotki z jej 

przebiegu można podziwiać na facebooku.  

Wyjazdy naukowe i nie tylko. 

10 czerwca na trzydniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą w Beskid Śląski  

i Żywiecki udała się klasa 3d. Zobaczymy jakie będą ich wspomnienia z tego wyjazdu? 

3 czerwca grupa uczniów klas III wraz z wychowawcami udała się do obozu zagłady  

w Oświęcimiu. Była to wielka lekcja historii.  

W tym samym czasie uczniowie klasy 1a wraz z wychowawcą i opiekunami wyjechali 

na pięciodniową wycieczkę turystyczno-przyrodniczo-naukową w Pieniny. Nie do 

końca sprzyja im pogoda. Bardziej szczegółowe relacje i zdjęcia można pooglądać na 

Facebooku. 

Sprawdziany roczne, prezentacja projektów 
edukacyjnych. 

Od dwóch tygodni odbywają się, jak co roku, w naszej szkole sprawdziany roczne dla 

uczniów klas I i II, których celem jest sprawdzenie wiedzy uczniów z poszczególnych 

przedmiotów nauczania. Uczniowie mogą również w ten sposób poprawić swoje 

proponowane oceny na koniec roku. Uczniowie klas III i II, którzy przystąpili do 

realizacji projektów edukacyjnych zgodnie z harmonogramem prezentują je w różnej 

formie społeczności uczniowskiej oraz komisji oceniającej. Mamy nadzieję że ciężka 

praca się opłaciła, uczniowie czegoś nowego się nauczyli, zdobyli nowe doświadczenia 

i umiejętności, a wszyscy wybrane prze siebie projekty zaliczą i będą mogli się tym 

pochwalić. 
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Zebranie Rodziców. 

W dniu 23 maja (czwartek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców. 

Celem spotkania będzie poinformowanie o ocenach proponowanych na koniec roku 

szkolnego, zachowaniu i frekwencji. Zapraszamy wszystkich rodziców. 

Sportowe zmagania o Puchar Dyrektora G1. 

Turniej sportowy organizowany dla uczniów szkół podstawowych miał miejsce  

w poniedziałek 20 maja. W turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tychach  

w piłce siatkowej brały udział zawodniczki z SP 18 i SP 3. I miejsce zajęły uczennice  

z SP 18, a II miejsce uczennice z SP 3. W Turnieju o Puchar Dyrektora Gimnazjumnr 

1 w Tychach w piłce nożnej udział wzięły następujące szkoły: SP nr: 3, 8, 9  

i 22.Uczestniczy zajęli następujące miejsca: I miejsce - SP 22, II miejsce- SP 9, III 

miejsce- SP 3 i IV miejsce- SP 8. Gratulujemy! 

Wycieczki szkolne. 

W maju rozpoczął się „sezon wycieczkowy”, w którym uczestniczy większość klas wraz 

z opiekunami i wychowawcami. Już 15 maja odbyła się wycieczka klasy 1d do 

Krakowa, 16 maja klasa 2a i 1a uczestniczyła w zajęciach naukowych w terenie, 

odwiedziła Rezerwat Przyrody w Ochojcu, a od poniedziałku 20 maja klasa 3b jest na 

wycieczce 3-dniowej w górach. Oto krótka relacja: "W czasie wyprawy były wszystkie 

cztery pory roku - śnieg, deszcz, słońce grad, błoto... Dało się przeżyć bez komputera  

i Facebooka - obcowanie z przyrodą oraz z przyjaciółmi daje również wiele 

zadowolenia. Zostały wspomnienia na długi czas." Ponadto w sobotę 18 maja 

zainteresowani uczniowie pojechali na wycieczkę rowerową pod opieką pana  

W. Granka.  

Szczegółowa relacja z wycieczki do Krakowa. 

Dnia 15.05.2013 r o godzinie 8:30 razem z klasą Id wyruszyłam autokarem z Tychów 

do malowniczego miasta Kraków. Jechaliśmy 2 godziny i o 10:30 byliśmy na Wawelu 
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Zaczęliśmy zwiedzanie od apartamentów urzędników, a następnie weszliśmy na salę 

balową. Przechadzaliśmy się po zamku podziwiając różnorodne skarby z przełomu 

XVI/XVII wieku. Arrasy wzbudzały wiele zachwytu wśród oglądających. 

Renesansowe opowieści wprowadziły swoisty nastrój podczas spacerowania po 

zabytkowej budowli. Oglądaliśmy obrazy i kasetony zrobione ze szczerego złota ze 

świadomością, że tymi posadzkami chodzili dawni królowie Polski. Słuchaliśmy ze 

skupieniem pani przewodnik, która z poruszeniem opowiadała o różnych napadach 

oraz o tym jak cenne i ważne są te zabytki dla historii naszego kraju. Każdy był 

zdziwiony, gdy dowiedzieliśmy się jak wiele wartę są te wszystkie rzeczy. Na 

dziedzińcu było sporo osób zza granicy chcących zobaczyć Wawel. O godzinie 15:00 

poszliśmy do McDonalda, gdzie zostaliśmy dobrą godzinę. W tym czasie w Krakowie 

jest bardzo dużo grup turystycznych, jak to wiosną. Po posiłku ruszyliśmy w stronę 

Muzeum Narodowego, które znajdowało się w Sukiennicach. Gdy zapoznaliśmy się  

z panią przewodnik weszliśmy do środka. Otaczało nas mnóstwo obrazów z przełomu 

XVIII/XIX wieku. Pani opowiedziałam nam o tym, że w danych epokach malarze 

idealizowali postanie, które malowali. Widzieliśmy m.in.; "Helena Modrzejewska" 

namalowaną przez Ajdukowicza, "Śmierć sieroty" Stanisława Grochowskiego, "Szał 

uniesień" Władysława Podkowińskiego oraz wiele innych. Pod koniec zwiedzania 

zostaliśmy podzieleni na cztery grupy i dostaliśmy kartki by przeprowadzić analizę 

wskazanych obrazów. Przed powrotem mieliśmy chwile czasu by przejść się po rynku. 

Około godziny 18:45 wyruszyliśmy w drogę powrotną, a o 20:00 byliśmy już w domu. 

Wycieczka była udana i wszyscy pomimo zmęczenia wrócili zadowoleni. Jestem 

pewna, że ta wyprawa pozostanie na długo w naszej pamięci. 

Festyn Majowy. 

11 maja 2013r. odbył się VIII Festyn Majowy „My tworzymy historię” pod 

honorowym patronatem Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, 

Prezydenta Miasta Tychy oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień.  

Rozpoczął się od uroczystości otwarcia muzeum „Wojny obronnej 1939 r. na Śląsku”. 

Jego założycielem jest kolekcjoner militariów – Arkadiusz Dominiec. Zaszczycili 
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nasze skromne mury znamienici goście – władze wojewódzkie, radni miejscy, 

przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uczniowie naszego gimnazjum 

przedstawili chwytający za serca program artystyczny odnoszący się do września 1939 

r. Uczennice Katarzyna Dobosz, Dorota Kissa interpretowały wiersze, a Katarzyna 

Czech i Mateusz Czech/nasz absolwent/ wykonali utwory muzyczne. Program został 

przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Teresy Hutniczak, Ewy Bielas.  

Później szkoła zmieniła się w wojskowy poligon. Ale bardzo radosny. Centralne 

miejsce zajęła scena, gdzie odbywały się występy dzieci i młodzieży  

z zaprzyjaźnionego Domu Kultury nr 1, laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu 

Młodych Talentów z Zabrza, a także świetnie się zaprezentowali nasi absolwenci  

i gwiazda wieczoru zespół „Abba Family”.  

Odbywały się pokazy grup rekonstrukcyjnych, można było dotknąć sprzętu 

wojskowego, zwiedzić muzeum, miło spędzić czas, wziąć udział w konkursie 

historycznym - „Wojna obronna 1939”. W konkursie brały udział osoby, które 

odpowiedziały przynajmniej na jedno z pięciu pytań dotyczących walk na Górnym 

Śląsku. Karty informacyjne pomagające udzielić poprawnej odpowiedzi znajdowały 

się na tablicach wewnątrz szkoły. Nagrody książkowe ufundowane przez pana 

Arkadiusza Domińca otrzymali również uczniowie naszego gimnazjum. Konkurs 

przygotowała Ewa Bielas.  

A temperaturę tego dnia podniósł mecz Nauczyciele – Uczniowie. Wygrali lepsi – 

Nauczyciele 3:1, rewanż za zeszły rok się udał.  

Nikt nie wyszedł głodny, świetna grochówka, chleb ze smalcem czy kiełbasa z grilla 

zaspokoiły niejedno wybredne podniebienie. A na deser wizyta w kawiarence, ciasta 

upieczone przez uczniów bądź ich rodziców rozeszły się w mig.  

Dla lubiących dreszczyk emocji – loteria fantowa. Wygrani są wszyscy, nawet jeśli 

tylko otrzymali drobny upominek. Zysk zostanie przeznaczony na rozwój szkoły, która 

już teraz jest dobrze wyposażona. W tym miejscu składamy wielkie podziękowania 

naszym darczyńcom, dzięki którym ta impreza miała taki splendor.  
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Wyniki konkursów: 

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Pokój na świecie” 

I miejsce: 

Laura Frankowska, lat 3, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach  

Monika Sikorska, lat 6, Gminne Przedszkole w Kobiórze 

II miejsce: 

Klaudia Ścierska, lat 4, Przedszkole nr 9 w Tychach 

III miejsce: 

Anna Prietz, lat 9, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach 

Rejonowy Konkurs Poetycki  

I miejsce: 

Izabela Waligórska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach 

II miejsce: 

Alicja Jedrycha, Zespół Szkół Sportowych w Tychach 

III miejsce: 

Marcelina Mąsior, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tychach 

Majowy weekend - uroczystości 3 Maja. 

Na to czakaliśmy po trudach związanych z egzaminami. Nie dopisała pogoda, ale 

mogliśmy uczestniczyć w wielu ciekawych imprezach organizowanych w naszym 

mieście. Delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym tyskiego oddziału ŚZŻAK 

oraz panem prezesem Zbigniewem Piątkowiakiem brała udział w miejskich 

obchodach pod pomnikiem Powstańca Śląskiego na pl. Wolności oraz w uroczystej 

mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach. Po południu delegacja 

szkoły wraz ze sztandarem Gimnazjum nr 1 brała udział w miejskich uroczystościach 

pod pomnikiem III Powstania Śląskiego w Tychach-Czułowie.  
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Egzaminy gimnazjalne. 

Od wtorku dużo emocji - rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Uczniowie przybyli do 

szkoły przejęci i lekko podenerwowani. Był to dla nich sprawdzian prawie ze 

wszystkich przedmiotów po trzech latach nauki. Jak wypadnie - zobaczymy.  Życzymy 

powodzenia. 

Wyjazd naukowy - Uniwersytet Śląski 

15 kwietnia br. klasy 1a i 1d uczestniczyły w wyjeździe naukowym na Wydział Nauk o 

Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących 

rozpoznawania skał i minerałów oraz prognozowania pogody. Organizatorką 

wycieczki była p. D. Leszczyńska - Skwara. 

"Dzień Otwarty" w naszym gimnazjum 

Dnia 11 kwietnia zaprosiliśmy do naszej szkoły uczniów i rodziców klas szóstych. 

Mogli zapoznać się z kadrą nauczycielską, zobaczyć czym szkoła dysponuje, jak 

wygląda, co ma do zaproponowania. Drzwi naszego gimnazjum były otwarte do 

wieczora.  

Wyniki konkursów - Festiwal Języków Obcych. 

Konkurs plastyczny: 

I miejsce: Anna Zemła 

II miejsce: Łukasz Kosior 

III miejsce: Karolina Szula 

Konkurs krzyżówkowy: 

I miejsce: Jacek Perdian 

II miejsce: Anna Zemła 

III miejsce: Wiktoria Szydziak 

Konkurs recytatorski: 

Język niemiecki: 
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I miejsce: Julia Bialik 

II miejsce: Krystyna Gruszka 

III miejsce: Martyna Kotas 

Język angielski: 

I miejsce: Wiktoria Szydziak 

Konkurs wiedzy o krajach niemiecko – i angielskojęzycznych: 

I miejsce: Wiktoria Szydziak 

II miejsce: Julia Bialik 

III miejsce: Krystyna Gruszka 

Gratulujemy!!! :) Wyniki pozostałych konkursów zostaną podane w poniedziałek 25 

marca 2013r. Wręczenie nagród i dyplomów: 27.03.2013r. 

Festiwal języków obcych. 

Trwa Festiwal Języków Obcych w naszej szkole, wielu uczniów się zgłosiło do 

poszczególnych konkurencji.  Jak to przebiega możecie na bieżąco śledzić na 

facebooku. 

71 Rocznica powstania Armii Krajowej. 

W piątek 08 lutego odbyła się uroczysta Akademia z okazji 71 rocznicy powstania 

Armii Krajowej. Głównym wydarzeniem tej uroczystości było wręczenie Pani por. 

Marii Gosz-Piątkowiak medalu "Pro Patria" przyznanego jej przez Urząd do 

Spraw Kombatantów. Wręczenia dokonał pełnomocnik Marszałka Sejmiku Śląskiego 

do Spraw Kombatantów Pan Andrzej Krzystyniak. Gośćmi honorowymi naszej 

uroczystości byli wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Józef Twardzik, 

przedstawiciel WKU Tychy mjr Krzysztof Skiba oraz Pani Barbara Targowska była 

dyrektor naszego Gimnazjum.  

Samorząd Szkolny w działaniu. 

W dniu 5 lutego zamiast godziny wychowawczej odbył się Apel, na którym przekazano 

informacje dotyczące przebiegu I semestru. Ponadto Opiekun Samorządu p. M. Kopeć 
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podał wyniki Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wiodące miejsca zajęły: 

I miejsce - Klasa 3a 

II miejsce - Klasa 2d 

III miejsce - Klasa 1b 

Gratulujemy i życzymy wytrwałości. Puchar zostanie wręczony na koniec roku 

szkolnego 2012/2013.W szkole od kilku dni działa Poczta Walentynkowa, która 

zbiera Walentynki do czwartku 7 lutego do godz. 15.00. W dniu 8 lutego w piątek 

Walentynki będą rozdawane na pierwszej lekcji.Dziękujemy klasom 1d, 2a, 3d  

a zwłaszcza 2d za aktywny udział w zbiórce pieniędzy na schronisko. 

W akcji Góra Grosza zebrano ponad 180 zł. To bardzo dobry wynik i dziękujemy 

wszystkim uczniom za uczestniczenie w tej edycji. 

Lekcja filmowa. 

4 lutego uczniowie klas pierwszych: 1a, 1b i 1c uczestniczyli w lekcji filmowej. Film 

został poprzedzony prelekcją na temat gatunków filmowych z wykorzystaniem 

slajdów. Następnie uczniowie obejrzeli film o tematyce młodzieżowej z 

wykorzystaniem zdobytych wiadomości. Opiekunami klas były: p. D. Bączkowska i p. 

Łazarska. 

Stypendia. 

Stypendia za najlepsze wyniki w nauce w I semestrze zostały przyznane następującym 

uczniom: 

T. Kołodziejczyk - Kl.3b 

K. Wilczek - Kl.3a 

K. Szula - Kl.2b 

W. Szydziak - Kl.2e 

K. Gruszka - Kl.1a 

K. Krajewska - Kl.3a 
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W. Kaltenberg - Kl. 2d 

Gratulujemy osiągnięć! 

Deutsch Wagen Tour. 

31 stycznia 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej odbyły się warsztaty  

w ramach projektu Deutsch Wagen Tour realizowanego przez Instytut Goethego  

w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, 

Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), Polsko – Niemiecką Izbę 

Przemysłowo – Handlową oraz innych partnerów. Celem projektu jest promocja 

nauki języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży. W warsztatach brali udział 

uczniowie gimnazjum oraz klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby. 

Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w zależności od znajomości języka 

niemieckiego. Co ciekawe, jedną z nich stanowili uczniowie, którzy dotychczas nie 

mieli kontaktu z tym językiem. Zajęcia poprzez zabawę dostosowaną do wiedzy 

uczestników uczyły nowego słownictwa, zwrotów wykorzystywanych w komunikacji  

w języku niemieckim. Zastosowana forma pracy z uczniami pozwala na ciekawsze niż 

tradycyjna lekcja wprowadzenie nowego materiału oraz utrwalenie zdobytej wiedzy. 

Zajęcia projektu Deutsch Wagen Tour stanowią interesującą podpowiedź dla 

nauczyciela umożliwiając wykorzystanie ich elementów na lekcjach. Wprowadzona  

w czasie rozwiązywania niektórych zadań wzajemna rywalizacja w zauważalny sposób 

zwiększała zaangażowanie uczniów, pozytywnie motywując ich do uczestnictwa  

w zabawach a tym samym zdobywania nowej wiedzy.  

Karnawałowy Bal Integracyjny. 

29 stycznia uczennice klasy 3b należące do grupy wolontariatu pod opieką 

 p. I. Wiącek uczestniczyły w Balu Przebierańców w Domu Pomocy św. Anny 

w Tychach. Uczennice pomagały w organizacji tego wydarzenia, a oryginalnymi 

strojami uświetniły i ubarwiły tą wyjątkową imprezę, jednocześnie pomagając 

osobom potrzebującym. 
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"Piłkarzyki". 

Na przełomie grudnia i stycznia na świetlicy szkolnej odbywały się rozgrywki o tytuł 

Mistrza Szkoły w grze popularnie zwanej "Piłkarzyki". Zwycięzcami zostali uczniowie: 

G. Zdrojewski - Klasa 3a i M. Sornek - Klasa 3b. 

Vice- Mistrzami zostali Sz. Bląkała i W. Tocki z klasy 2e. 

Gratulujemy sukcesu! 

Nasi finaliści. 

Znamy już wyniki kolejnego etapu konkursów przedmiotowych, finalistami zostali  

i dostali się do ostatniego etapu: 

Karolina Szula - j. polski (przygotowana przez M.Chełchowską), 

Jacek Perdian - biologia (przygotowany przez M. Gąsior). 

Wszechstronne talenty. 

Uczniowie klasy Ia, IId i Ic należący do Koła Teatralnego pod opieką p. I. Wiącek 

przygotowali przedstawienie świąteczno-noworoczne pt. "Betlejemska 

dobranocka". Odbiorcami sztuki była dla bardzo młoda publiczność, a mianowicie 

dzieci uczęszczających do okolicznych przedszkoli. I tak w dniu 24 stycznia przyszli 

aktorzy gościli w Przedszkolu nr 8 i nr 10, a 28 stycznia w Przedszkolu nr 9. Jasełka 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem tak uroczej publiczności. 

Rejonowy konkurs przedmiotowy z języka 
niemieckiego(II etap). 

W dniu 22 stycznia w naszym gimnazjum odbywał się kolejny etap konkursu 

przedmiotowego z języka niemieckiego. Przybyli do nas uczniowie ( w liczbie 46 osób) 

wraz ze swoimi opiekunami, by wykazać się wiedzą o kulturze, literaturze i obyczajach 

krajów niemieckojęzycznych oczywiście w języku niemieckim. Konkurs przebiegał 

sprawnie i bez zakłóceń. Mamy nadzieję, że wielu z nich uzyskało odpowiednią ilość 

punktów, by być laureatami i finalistami tego konkursu. 
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Terminarz na styczeń 2013r.: 

10. 01. (czwartek) - dyskoteka szkolna. 

17. 01. (czwartek) - wystawienie ocen za I semestr. 

18. 01. (piątek) - Konferencja Klasyfikacyjna. 

24. 01. (czwartek) - Zebrania Rodziców z wychowawcami godz. 17.00. 

22. 01. (wtorek) - II etap Konkursu Przedmiotowego z j. niemieckiego, który odbędzie 

się w naszej szkole. 

31.01. (czwartek) - Projekt z j. niemieckiego połączony z wizytą gościa z Goethe 

Institut. 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie przez 

organizatorów dwóch ostatnich imprez.  

Film w kinie - warto zobaczyć. 

Młodzież Gimnazjum nr 1 uczestniczyła w seansie filmowym pt. "Hobbit" w Novym 

Kinie w Tychach w środę 9 stycznia. Uczniowie udali się do kina pieszo pod opieką 

swoich wychowawców. 

Szansa na sukces w drugim etapie konkursów 
przedmiotowych! 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 miały miejsce pierwsze etapy 

konkursów przedmiotowych. Do kolejnego etapu przedostali się nastepujący 

uczniowie: 

Karolina Szula - j. polski. 

Jacek Perdian - biologia. 

Tomasz Kołodziejczyk - matematyka. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia. 
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Jasełka w naszym gimnazjum 

W piętek 21 grudnia klasa 3b pod opieką p. M. Ciwis i ks. P Czyrnika przygotowała 

przedstawienie Jasełek. W ten sposób uczniowie wprowadzli Uczniów i Nauczycieli 

Gimnazjum w świąteczny nastrój również poprzez śpiewanie kolęd. Przedstawienie 

było wspaniałe i dziękujemy uczniom i nauczycielom za przygotowanie Jasełek oraz 

za ogromne zaangażowanie. 

Zajęcia przed świętami 

W środę 19 grudnia na godzinach wychowawczych (od 8.50) przeprowadzone będą 

Spotkania Opłatkowe dla klas pod opieką Wychowawców. Zapraszamy wszystkich 

Uczniów do aktywnych przygotowań w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. W dniu 

21 grudnia na trzeciej godzinie lekcyjnej (9.45) uczniowie będą uczestniczyli  

w przedstawieniu "Jasełek". Wszystkie pozostałe lekcje w tym dniu odbędą się 

zgodnie z planem. 

Organizacja zajęć w dniu 13. 12.2012r. - Dzień Śląski 

W tym dniu dla klas pierwszych i drugich organizowane będą wyjścia, wycieczki  

i pokazy filmów. Tematyka poszczególnych zajęć ma być związana ze śląską tradycją  

i historią. W tym dniu przeprowadzony będzie próbny egzamin gimnazjalny  

z OPERONEM dla klas trzecich z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 

Szczegółowy plan zajęć zostanie podany przez wychowawców klas. 

Śpiewające Anioły na rynku 

W niedzielę 9 grudnia na tyskim Rynku odbywały się VIII Targi Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych. Wzięły również w nich udział nasze uczennice z kl. 3b i 3d, 

które we współpracy z pensjonariuszami DPS św. Anna zaśpiewały pastorałki. 

Rozgrzaliśmy na pewno wiele serc tym dynamicznym występem. W ten sposób 

włączyliśmy się do akcji "W dobrym TTON-ie być Aniołem". 
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Kolejna wizyta Świętego Mikołaja 

Jak co roku 6 grudnia naszą szkołę odwiedził niezwykły Gość - Święty Mikołaj  

w towarzystwie aniołków i diabełków.Uczniowie dostali od Mikołaja drobne 

upominki. Już nie możemy doczekać się kolejnej wizyty tego wspaniałego Gościa. 

Egzamin na kartę motorowerową 

Uczniowie gimnazjum mogli po raz ostatni zdawać 5 grudnia 2012r. egzamin na kartę 

motorowerową w dotychczasowym trybie. Od nowego roku szkoły i ich uczniowie nie 

będą miały już takiej możliwości, ponieważ zmienia się kodeks drogowy w tym 

zakresie. Szansę na uzyskanie karty motorowerowej miało z naszej szkoły 12 uczniów, 

wykorzystał ją tylko Krzysztof Rośkowicz, który bezbłędnie rozwiązał test teoretyczny 

i pokonał trasę egzaminu praktycznego. 

Andrzejki w przedszkolu 

29 listopada uczennice kl. 1b i 1d przebrały się za wróżki, czarownice i wybrały się do 

zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 10, gdzie - jak zwykle - zostaliśmy ciepło przyjęci. 

Tam wspólnie z dziećmi bawiły się we wróżby. Największym powodzeniem cieszył się 

połów rybek, które przepowiadały przyszły zawód. Rosną nam szeryfowie, 

piosenkarki, lekarze, piłkarze. Świetna zabawa była też przy puszczaniu mydlanych 

baniek. I wróżki, i dzieci już się umówiły na przyszły rok. 

Wyjście do teatru 

Klasy II i III uczestniczyły w spektaklu pt. "Dziady cz. II", który odbył się w Teatrze 

Małym. 

Młodzież w działaniu 

W dniach 18-25 listopada 17 uczniów uczestniczyło w projekcie "Młodzież  

w działaniu". Młodzież z Polski, Rumunii i Francji spotkała się w Zakopanym. 
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Uczniowie uczestniczyli w licznych warsztatach, wycieczkach, a przede wszystkim 

mieli możliwość komunikacji w języku angielskim oraz współpracy z rówieśnikami  

z zagranicy. Szczegółowe informacje i relacje z pobytu można śledzić na Facebook'u 

na profilu Gimnazjum nr 1. Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele j. angielskiego:  

p. S. Koperwas i p. W. Granek. 

Nasi na obozie językowym w ramach projektu "Młodzież 
w działaniu" 

W niedzielę 18 listopada o godz. 16.30 wyjechaliśmy spod szkoły. Wyruszyliśmy  

w stronę Katowic po jednego z organizatorów, Wojtka, a następnie w drogę do 

Dziubasówki tutaj jesteśmy. Ok godziny 19.50 dotarliśmy na miejsce. Zjedliśmy ciepły 

posiłek, wróciliśmy do pokoi rozgościć się i o 21.30 rozpoczęło się spotkanie 

organizacyjno-zapoznawcze. Po krótkim zapoznaniu się z uczestnikami rozeszliśmy 

się do pokoi spać. Pierwszy dzień należy uznać za udany, zapowiada się bardzo fajnie. 

Relacje przygotowali chłopcy z 3b. Dalsze codzienne relacje są przez nich 

zamieszczane na Facebooku. 

Konkursy dla szóstoklasistów 

14 listopada 2012 r. o godz. 8.30 w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach 

miała miejsce VI edycja dwóch konkursów dla szóstoklasistów: MATMATRIX  

i Konkurs Mitologiczny „Płyńmy do naszej Itaki”. Po zakończeniu konkursów 

nasi goście z klas szóstych zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły. Tutaj też czekały 

na nich niespodzianki; wzięli udział w zajęciach, które odbywają się w naszym 

gimnazjum: biologii, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, tanecznych oraz 

obejrzeli krótką prezentację o szkole. Uśmiech i sympatyczne pożegnanie były dla 

organizatorów sygnałem, że w przyszłym roku znów możemy liczyć na spotkanie. 

Zwycięzcy konkursu MATMATRIX: 

I miejsce – SP 19, drużyna w składzie: Jakub Łącki, Daniel Kowalik;  

przygotowanie: mgr Bożena Kuś 

II miejsce – SP 7, drużyna w składzie: Martyna Mysłek, Karolina Dziedziok; 



 

Aktualności roku szkolnego 20012/2013 17

przygotowanie: mgr Krzysztof Ogaza 

III miejsce – SP 17, drużyna w składzie: Jakub Tokarz, Patrycja Pustelnik; 

przygotowanie: mgr Anna Kubeczko 

Zwycięzcy Konkursu Mitologicznego „Płyńmy do naszej Itaki”: 

I miejsce – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, drużyna w składzie: 

Oliwia Bujnowicz, Michał Romanowski;  

przygotowanie: mgr Gabriela Żurek 

II miejsce – SP 36, drużyna w składzie: Magda Makuła, Kacper Kozak; 

przygotowanie: mgr Gabriela Żurek 

III miejsce – SP 3, drużyna w składzie: Marta Klima, Karol Latocha; 

przygotowanie: mgr Iwona Mazur – Czachowska, Klaudia Mazur 

Organizatorzy konkursu „Matmatrix”: Dorota Bączkowska, Mariola Domider, Edward 

Grychtolik, a Konkursu Mitologicznego „Płyńmy do naszej Itaki”: Iwona Kolińska – 

Latocha, Magdalena Ciwis, Teresa Hutniczak. 

Ślubowanie pierwszoklasistów 12.11.2012r. 

Uczniowie klas pierwszych, jak co roku przystąpili do złożenia uroczystej przysięgi  

w obecności znamienitych Gości, Rodziców i pocztów sztandarowych. Powtarzając 

słowa przysięgi za Panem Dyrektorem stali się pełnoprawnymi członkami 

społeczności szkolnej. Dziękujemy wszystkim za przybycie. 

Uroczystości 11 listopada 

Jak co roku, 11 listopada uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 biorą czynny udział 

w Miejskich Obchodach Święta Niepodległości. Uczennice Gimnazjum nr 1 pod 

opieką p. E. Bielas będą pełnić Wartę Honorową pod pomnikiem Powstańców 

Śląskich na Czułowie od godz. 15.00. Kolejnym punktem będzie udział we Mszy 

Św. w kościele Św. Krzysztofa z udziałem pocztów sztandarowych i młodzieży naszej 

szkoły. Opiekunem jest p. J. Biernacki - Vice Dyrektor Gimnazjum nr 1. 
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Konkurs Historyczny 

W piątek 9 listopada w gościnnych murach MDK 1, który był organizatorem konkursu 

odbył się XV Wojewódzki Konkurs Historyczny pt. "Legiony to żołnierska nuta". 

Twórcami pytań do tej edycji konkursu byli nauczyciele historii w Gimnazjum nr 1 -  

p. J. Biernacki oraz p. M. Glenszczyk. Przewodniczącym JURY konkursu był Dyrektor 

SP nr 3 p. Marek Knapczyk. Klasa 2B wystąpiła w roli publiczności. 

Pamiętamy! 

Delegacja uczniów Gimnazjum nr 1 wraz z prezesem tyskiego oddziału ŚZŻAK 

Zbigniewem Piątkowiakiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem  

gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz pani Kazimiery Kałużnej (byłej prezes 

tyskiego oddziału ŚZŻAK) w ramach projektu edukacyjnego "Opieka nad grobami  

i pomnikami żołnierzy Armii Krajowej". 

Wycieczka do Krakowa 

Również 26.10.2012r. uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. 

Główne punkty programu wycieczki to wizyta w Muzeum Sztuki Japońskiej oraz 

zwiedzanie Fabryki Czekolady Wedla. 

Wyjście do kina 

W dniu 26 października dla klas 2c i 3d zostało zorganizowane wyjście do kina na film 

pt. "Bitwa pod Wiedniem" obrazujący to bardzo ważne wydarzenie historyczne. 

Wycieczka 3a do Podlesic 

Dwudniowa wycieczka do Podlesic w dniach 22 i 23.10.2012r. miała ciekawy program 

edukacyjny. Uczniowie klasy 3a brali udział w warsztatach z garncarstwa, 

wytwarzania ozdób z filcu i tkactwa. Uczniowie zostali zakwaterowani w miasteczku 

ekologicznym w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ponadto  
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w drugim dniu uczniowie zwiedzili zamki w Mirowie i Bobolicach oraz Jaskinię 

Stajnia. W trakcie zwiedzania zadaniem gimnazjalistów było poznanie skał 

wapiennych i poszukiwanie minerału o nazwie kalcyt. Uczestnicy wycieczki wrócili do 

Tychów w godzinach popołudniowych. 

Chrzciny pierwszoklasistów 

Chrzest odbył się 17 października w sali numer 22. Uczniowie dobrze się bawili, co 

widać na zdjęciach. Wszyscy pierwszoklasiści mogli pochwalić się wąsami, a chłopcy 

również fryzurami. Zabawa zakończyła się uroczystym złożeniem przysięgi 

pierwszoklasisty. Dziękujemy przedstawicielom klas trzecich za pomoc  

w przygotowaniu imprezy. 

Warsztaty z doradcą zawodowym  

W dniach 9 i 16 października klasy trzecie uczestniczyły w zorganizowanych przez 

szkołę warsztatach z doradcą zawodowym pod tytułem "Wybieram zawód". 

Tematem warsztatów była preorientacja zawodowa dla uczniów klas trzecich. 

Święto Edukacji Narodowej 

Podczas uroczystej Akademii z okazji Dnia Nauczyciela Dyrekcja Gimnazjum nr 1 

przyznała honorowe tytuły Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej. Tytuł ten 

przyznawany jest, co roku osobom szczególnie zaangażowanym we współpracę  

z naszą szkołą. Oto lista wyróżnionych osób: 

Podpułkownik Leszek Klag - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach. 

Pani Jolanta Łukomska - Prezes Leclerc Tychy 

Pani Aleksandra Chaim - Dyrektor OBI Tychy. 
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Wśród nauczycieli wyróżniona została Pani Marzena Gąsior, której przyznano 

Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy za osiągnięcia dla edukacji. 

Scenariusz Dnia Edukacji Narodowej 12 października 
2012  

1. W tym dniu lekcje będą odbywały się według normalnego planu, ale  

w skróconej wersji – lekcje po 35 minut, przerwy po 5 minut (oprócz przerwy 

obiadowej). Dokładny schemat wywieszony będzie w pokoju nauczycielskim.  

2. Ostatnimi zajęciami będzie 7 lekcja (8 i 9 lekcje będą odwołane) 

3. O godzinie 13:00 rozpocznie się Uroczysta Akademia na sali gimnastycznej. 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i delegacje klas (po 10-15 osób) 

4. Część artystyczną przygotowują uczniowie pod kierunkiem p. Hutniczak  

i p. Saczki. Oprawę plastyczną przygotuje p. Charchut. Krzesła na salę 

dostarczą na 5 lekcji chłopcy z klas II a/d. Sprzątają uczniowie klas I a/b.  

Teatr w kinie? 

W piątek 5 października uczniowie klas drugich będą uczestniczyli w seansie filmu  

pt. "Mały Książę" w Novym Kinie w Tychach. Wyjście zostało zorganizowane przez 

nauczycieli j. polskiego w celu przybliżenia uczniom postaci z lektury szkolnej. 

Projekt edukacyjny 

Zachęcamy wszystkich uczniów klas drugich Gimnazjum do aktywnego uczestnictwa 

w wybranym przez ucznia Projekcie Edukacyjnym, który jest obowiązkowy  

i niezbędny w celu ukończenia Gimnazjum. W tym roku projekty dotyczą między 

innymi tematyki turystyczno-rowerowej, ekologicznej a także wiedzy matematycznej. 

Prosimy o zgłaszanie się do opiekunów projektów w celu ustalenia terminów 

konsultacji. 
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Warsztaty dla trzecich klas 

Warsztaty psychologiczne dla klas trzecich Gimnazjum nr 1 odbyły się 1 października. 

Zajęcia były prowadzone w grupach przez panią psycholog z Poradni Psychologiczno-

Pegadogicznej. 

Szkoła w nowej odsłonie 

W trakcie wakacji przeprowadzono gruntowny remont parteru w Gimnazjum nr 1. 

Oto uzyskany rezultat: nasze korytarze są kolorowe, zawieszono nowe tablice 

informacyjne, na których uczniowie mogą śledzić bieżące wydarzenia i prezentować 

swoje osiągnięcia oraz prace. Uwagę przykuwają również wspaniałe gabloty,  

w których gromadzimy trofea zdobyte podczas licznych konkursów z rozmaitych 

dziedzin. Świetlica szkolna również została odnowiona, zachęca teraz Uczniów swoją 

przestronnością i jak zwykle gościnnością. 

Wycieczka do Rycerki Kolonii  

26 września 2012r. klasa Id wyjechała na wycieczkę w góry. Wyprawa była połączona 

z warsztatami ekologiczno-dziennikarskimi. Opiekunami byli :wychowawczyni Iwona 

Kolińska-Latocha, pan Andrzej Pawlas i pani Magdalena Ciwis. Klasa podróżowała 

pociągiem, na miejsce do Rycerki Kolonii dotarła około godziny 15:00. Po 

odpoczynku i zjedzeniu posiłku uczniowie wyruszyli na dwugodzinny spacer po lesie. 

W ten sposób rozpoczęły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez mgr Iwonę 

Jamrozowicz-nauczyciela biologii i przewodnika górskiego pana Andrzeja Szczerbę. 

Wieczorem odbyły się zajęcia integrujące klasę połączone z ogniskiem. Na ognisku 

uczniowie prezentowali wcześniej przygotowany program artystyczny. Wszyscy 

śpiewali piosenki i w doskonałych humorach około godz.22:30 uczniowie udali się na 

spoczynek do swoich pokoi. Następnego dnia(27 września) po śniadaniu wszyscy 

wyruszyli na wyprawę w góry na Przegibek i Bendoszkę. Podczas wędrówki pan 

przewodnik tłumaczył , jakie funkcje pełni las, jakie prace wykonuje się w lesie oraz 

pokazywał osobliwości flory i fauny występujące w rezerwacie "Śrubita".  

W schronisku na Przegibku młodzież wraz z opiekunami zjadła obfity obiad. Po 
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powrocie na nocleg, do Rycerki Kolonii odbyły się warsztaty dziennikarskie, podczas 

których ćwiczono różne formy wypowiedzi pisemnych. Ostatniego dnia wycieczki(28 

września) zaraz po śniadaniu odbyła się kolejna część warsztatów dziennikarskich  

i ekologicznych połączona ze spacerem po okolicy. Po obiedzie klasa udała się do 

Rajczy na pociąg do Tychów. Wszyscy radośni i pełni wrażeń około godziny 16:00 

powrócili do domów.  

Hektor??? 

W pracowni biologicznej zadomowiły się w nowym roku szkolnym nowe zwierzęta, 

jest wśród nich dość niezwykłe i zagadkowe zwierzę - Ptasznik. Rozpisano konkurs na 

imię dla pająka i zdecydowano nadać mu imię HEKTOR. Jak na razie dobrze mu  

u nas w pilnie strzeżonym terrarium. 

Kiermasz podręczników 

Kiermasz podręczników z j. angielskiego. 13 września uczniowie mogli nabyć 

podręczniki do nauki j. angielskiego na zorganizowanym przez szkołę kiermaszu. 

Prosimy o dokonanie zakupu podręczników jak najszybciej, aby w pełni brać udział  

w zajęciach. 

Współpraca Gimnazjum nr 1 ze szkołą językową "BEST" 

10 września gościli w Naszej szkole przedstawiciele Centrum Języków Obcych BEST. 

Podczas wizyty uczniowie mogli wziąć udział w konkursie j. angielskiego i wygrać 

atrakcyjne nagrody. W ramach współpracy ze szkołą BEST przewidziane są  

m.in. zajęcia z native speakerem dla uczniów Gimnazjum. Więcej informacji 

uczniowie mogą uzyskać u nauczycieli j. angielskiego. 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na dworcu PKP 

Dnia 10 września uczniowie klasy 2d i 3d uczestniczyli wraz z Dyrekcją  

i nauczycielami w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej 

kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu, pierwszemu dowódcy pociągu pancernego 

„Groźny“, który w ramach grup operacyjnych „Śląsk“ oraz „Jagmin” brał udział  
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w obronie Górnego Śląska, kursując na linii Wyry–Tychy–Kobiór, gdzie trwała jedna 

z największych bitew na terenie naszego województwa. W uroczystościach wzięli też 

udział przedstawiciele Urzędu Miasta Tychy. 

Klasa I na wycieczce!!! 

Klasa Ia o profilu ekologiczno – turystycznym w dn. 4-6.09.2012 uczestniczyła  

w trzydniowych warsztatach przyrodniczych organizowanych  

w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Podlesicach. 

Uczniowie podczas zajęć geologicznych poznawali genezę ostańców wapiennych Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej, szukali kalcytu i skamieniałości zwierząt i roślin. 

Zwiedzali jaskinię Kroczycką poznając, na czym polegają zjawiska krasowe  

i obserwując zwierzęta żyjące w jaskiniach. Uczyli się rozpoznawać rośliny, badali 

czystość wody, poznawali historię odwiedzanego terenu, zwiedzali rezerwat Góra 

Zborów. Mieli też okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach rękodzieła – 

zapoznali się praktycznie z techniką tkania i filcowania wełny. Dużo wrażeń 

dostarczyły gry nocne „szukanie skarbu”, ognisko i zajęcia integracyjne. No i była to 

świetna okazja, aby dobrze się poznać w pierwszych dniach pobytu w nowej szkole.  

Organizacja zajęć w dniach 3 i 4 września 2012r. 

Dnia 3 września 2012 zapraszamy wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1 na 

rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013. Uroczysta inauguracja nowego roku 

szkolnego nastąpi w dwóch turach:  

- 9.30 – Akademia dla uczniów klas I na sali gimnastycznej  

- 11.00 – Akademia dla uczniów klas II i III na sali gimnastycznej. 

Po Akademii uczniowie przechodzą do sal lekcyjnych z wychowawcami.  

Organizacja zajęć w dniu 4 września 2012r. (wtorek) 

We wtorek klasy II i III mają zwykłe lekcje, zgodnie z podanym planem do 11.30,  

a klasy I – zajęcia integracyjne do 11.30. Następnie uczniowie pod opieką 

wychowawców udają się do kościoła św. Marii Magdaleny na uroczystą Mszę Świętą  

o godz. 12.00 inaugurującą nowy rok szkolny.  

 


