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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W TYCHACH 
 ROK SZKOLNY 2007/2008 
 
 
 
Pierwszoklasistka laureatką w Rejonowym Konkursie Literackim. 
 

Ania Salska z klasy I A zajęła II miejsce w Rejonowym Konkursie Literackim, 
organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. W konkursie wzięły udział gimnazja  
z Tychów, Lędzin, Bierunia Starego, Bierunia Nowego, na konkurs wpłynęło 70 prac. Bardzo cieszymy 
się, że jurorom podobała się praca naszej koleżanki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

III miejsce w tenisie stołowym - super! 
 

Uczniowie naszego gimnazjum wywalczyli III miejsce w IV Grand Prix Tychów w Tenisie 
Stołowym 2007/2008. Szczególne uznanie dla tych, którzy się do tego przyczynili, bo nie był to 
jednodniowy turniej, więc trzeba było wykazać się zaangażowaniem i odpowiedzialnością. IV miejsce 
w klasyfikacji ogólnej przypadło Danielowi Siwemu z klasy IId - gratulujemy.  

 

II miejsce dla szkolnej scholi - brawo, brawo. 
 

V Powiatowy Konkurs Piosenki i Tańca był dla nas sukcesem, na nim schola naszego 
gimnazjum zdobyła II miejsce w kategorii zespołu wokalno instrumentalnego. Gratulujemy - dobrze 
się czasem sprawdzić i uwierzyć w swoje możliwości. Na tym samym konkursie w kategorii soliści  
I miejsce zdobyła Monika Czerny z kl. IIIa. Wyróżnienie uzyskane przez ten zespół na festiwalu 
organizowanym przez MDK nr 1, świadczy o tym, że uczniowie naszego gimnazjum są utalentowani 
muzycznie.  

 

III miejsce w turnieju naszych młodszych reprezentantów. 
 

Uczniowie klas I i II wzięli udział w turnieju piłki nożnej "Coca-Cola Cup" i zdobyli  
III miejsce. Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję, że w następnych turniejach godnie zastąpią 
trzecioklasistów.  

 
Wyróżnienie ucznia klasy IIIa. 
 

Uczeń Michał Wiącek został wyróżniony w konkursie organizowanym przez Muzeum 
Miejskie w Tychach pt. "Historie tyskich rodzin". Popisał się znajomością historii własnego rodu. 
Gratulujemy sukcesu, nie wszyscy chcą znać własne korzenie, a szkoda.  

 

Nasi piłkarze górą. 
 

Zdobyliśmy II miejsce w zawodach piłki nożnej 5-osobowej o puchar "Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 4 "ZEG". Drużyna chłopców w piłce nożnej to naprawdę nasza chluba. Pokonali wiele 
gimnazjalnych drużyn, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Marcin Florek.  

 
 
Mamy finalistkę z historii. 
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W tym roku nie udało się tak wielu uczniom, jak w ubiegłym dotrzeć do finału konkursów 

przedmiotowych. Bardzo cieszy nas, więc sukces uczennicy klasy IIa – Agnieszki Krzystolik, która 
dotarła do etapu finałowego z historii. Mamy nadzieję, że niedługo będzie laureatką. Życzymy 
powodzenia.  

 

I miejsce, w międzygimnazjalnym konkursie. 
  

Nasi uczniowie zajęli I miejsce w międzygimnazjalnym konkursie "U nos na Śląsku". 
Konkurs rozgrywany był w kategoriach: monolog, loteryjka, quiz, piosenka, kalambury. Najwięcej 
punktów uzyskaliśmy w monologu i piosence. Z radością musimy przyznać, że gwara śląska nie jest 
nam całkiem obca.  

 

I miejsce naszych piłkarzy.  
 

Zajęliśmy I miejsce w grupie w Gimnazjadzie Miejskiej Piłki Nożnej. Nasi chłopcy pokonali 
drużyny Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Czekają nas kolejne mecze, ale to zwycięstwo bardzo nas 
cieszy.  
 

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego.  
 

Po raz trzeci z rzędu uczniowie naszej szkoły zostali laureatami wojewódzkiego konkursu 
poetyckiego "Antologia Poezji Dziecięcej". Nagrodzeni uczniowie: 

• Monika Reks - absolwentka z ubiegłego roku szkolnego (opiekun: E.Chaberko),  
• Sabina Gajda - z kl. II A (opiekun: M. Chełchowska,)  
• Krzysztof Marciński - absolwent z ubiegłego roku szkolnego (opiekun: M. Ryś). 


