NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY
od listopada do grudnia 2015 r.
DATA

WYDARZENIE

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

od 09.11.2015 r.
.

Szkolny
etap
WOJEWÓDZKICH
PRZEDMIOTOWYCH,

KONKURSÓW udział - 34 uczniów
uczniowie zakwalifikowani do II etapu:
 Edyta Zontek kl. III a – biologia
do II etapu rejonowego zakwalifikowały się 4 osób; jedna
opiekun - p. Alicja Drwiła
osoba do dwóch konkursów
 Edyta Zontek kl. III a – język polski
opiekun - p. Iwona Sklorz
 Jan Banat kl. III a – geografia
opiekun – Aneta Karasińska
 Szymon Matonóg kl. III a – matematyka
opiekun – p. Maria Wojewodzic
 Jakub Socała kl. III b – historia
opiekun - p. Barbara Gawlik

04.11.2015 r.

W ramach obchodów Dnia Patrona młodzieży szkolnej wraz z uczniowie klas I – III
opiekunami
wyjechała do sanktuarium w Kalwarii opiekunowie – wychowawcy oraz nauczyciele
Zebrzydowskiej (klasztor oo. bernardynów); msza św.
odprawiona przez ks. Lecha Kalinowskiego w klasztorze;
wysłuchanie prelekcji na temat powstania Kalwaryjskiego
Sanktuarium; modlitwa na dróżkach Drogi Krzyżowej

08.11.2015 r.

Impreza środowiskowa w czanieckim kościele w hołdzie program artystyczny:
błogosławionemu Janowi Pawłowi II; program pt. „Spotkania
 występ recytatorski: Kinga Byrdziak, Kinga Dudziak, Klaudia
z OJCEM ŚWIĘTYM”
Gąsiorek, Patrycja Gąsiorek, Lidia Grabska, Julia Soj, Daria
Sordyl, Magdalena Susz, Adam Drabczyk, Daniel Dwornik,




Jakub Socała, Kamil Stańczak, Kacper Węglarz
chór szkolny
poczet sztandarowy

program
poetycko-muzyczny
oraz
oprawę
komputerową
przygotowały: p. Dagmara Gęsicka-Paw, p. Iwona Sklorz,
opiekun szkolnego chóru - p. Katarzyna Witkowska
opieka nad uczniami w kościele – ks. Lech Kalinowski
od listopada 2015 r. Gimnazjalna Liga Zadaniowa

uczniowie klas I – III
opiekunowie: p. Maria Romik, p. Jolanta Bargiel, p. Alicja Drwiła,
p. Aneta Karasińska, p. Maria Wojewodzic

od listopada 2015 r. Całoroczne konkursy wewnątrzszkolne:
 geograficzny - „Poznaj Ziemię”
 z języka angielskiego
 z języka niemieckiego

uczniowie klas I – III
opiekunowie: p. Aneta Karasińska, p. Małgorzata Jurzak, p. Anna
Skrzypiec, p. Monika Dybał

listopad 2015 r.

Zakończenie akcji - „Postaw na rodzinę”
wewnątrzszkolny konkurs literacki i plastyczny – uczniowie
W ramach akcji:
klas I -III
wyróżnieni w konkursie literackim:
 piknik szkolny (rok szkolny 2014/2015)
 Lidia Grabska - I miejsce
 konkurs literacki i plastyczny związany z tematem
rodziny
 Arkadiusz Zacny – II miejsce
 gazetki ścienne
 Kacper Paw – III miejsce
opiekunowie: p. Danuta Kasolik, p. Iwona Sklorz
wyróżnieni w konkursie plastycznym – drzewo genealogiczne:
 Joanna Chrapkowicz – I miejsce
 Michał Lubecki – II miejsce
 Mikołaj Bieleś – III miejsce
opiekun – p. Katarzyna Witkowska
opiekunowie akcji: p. Sabina Gawęda, p. Aneta Sepioło

19.11.2015 r.

Turniej Tenisa Stołowego – zawody powiatowe
 V miejsce dziewcząt
 II miejsce chłopców – awans do rejonu

drużyna dziewcząt: Klaudia Gąsiorek, Patrycja Gąsiorek, Magdalena
Susz
opiekun – p. Zofia Skrudlik
drużyna chłopców: Jan Banat, Kamil Legień, Wojciech Romik,
Konrad Twardzik
opiekun – p. Łukasz Rodak

do 20.11.2015 r.

„Dbamy o Ziemię” - zbiórka surowców wtórnych (makulatura, uczniowie klas I – III
nakrętki, puszki)
opiekun – p. Alicja Drwiła

20.11 2015 r.

Turniej Piłki Ręcznej - zawody gminne
 chłopcy
I miejsce
 dziewczęta I miejsce

drużyna dziewcząt: Julia Adamska, Zuzanna Duraj, Wiktoria
Dwornik, Klaudia Gałuszka, Patrycja Gąsiorek, Sylwia Gibas, Kamila
Kliś, Karolina Młyńska, Dorota Wierońska,
opiekun – p. Zofia Skrudlik
drużyna chłopców: Jan Banat, Krystian Dwornik, Kamil Legień,
Arkadiusz Maj, Maciej Papież, Wojciech Romik, Norbert Rozmus,
Kacper Syga, Konrad Twardzik, Sebastian Wiśniowski
opiekun – p. Łukasz Rodak

26.11.2015 r.

Mikołajkowy wyjazd do kina, film pt. „Listy do M.” cz. II

uczniowie klas I – III
opiekunowie – wychowawcy oraz nauczyciele

27.11.2015 r.

Lekcja otwarta z historii. Temat: Powstanie Listopadowe.

uczniowie klasy III a
prowadzący – p. Barbara Gawlik
obserwatorzy – nauczyciele i rodzice

grudzień 2015 r.

Akcja: „Pomagamy bezdomnym zwierzętom ze schroniska” - uczniowie klas I – III;
zbiórka karmy, kocyków itp. dla zwierząt z Miejskiego Schro- opiekun – p. Alicja Drwiła
niska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku – Białej

01. 12.2015 r.

„Życie i kultura w średniowieczu” - spektakl przygotowany uczniowie klas I – III
przez grupę „Rekonstrukto”
opiekunowie – nauczyciele

02.12 – 04.12.15 r.

Egzaminy próbne dla klas III

uczniowie klas III
opiekunowie – nauczyciele

04.12.2015 r.

Wewnątrzszkolny konkurs - „Udzielanie pierwszej pomocy”

eliminacje szkolne – 22 uczniów
do powiatowego etapu konkursu zakwalifikował Jan Banat
opiekun – p. Łukasz Rodak

7.12 – 11.12.15 r.

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI
uczniowie klas I – III
Harmonogram:
opiekunowie: p. Dagmara Gęsicka – Paw, p. Monika Dybał,
 spektakl szkolnego Teatru Profilaktycznego pt. p. Aneta Karasińska, nauczyciele
,,Spętani” - przedstawienie dotyczące przyczyn
i skutków uzależnień wśród młodzieży (07.12)
 wizyta w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Czańcu; prelekcja strażaków na temat: „Zagrożenia
i ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwach
domowych”; pokaz metod gaszenia ognia oraz skutki
użycia do jego zdławienia nieodpowiedniego sprzętu
i materiałów (08.12)
 ,,Małe co nieco - zdrowe przekąski”, czyli potrawy
sporządzane przez gimnazjalistów; konkurs na
przyrządzenie zdrowych i smacznych przekąsek dla
gimnazjalistów; degustacja potraw przez młodzież
(09.12)
 warsztaty cukiernicze: nauka pieczenia pierników
i innych ciastek świątecznych pod kierownictwem
wykwalifikowanych cukierników z piekarni „Gałuszka”
z Żywca (10.12)



ZUMBA – fitness i zabawa (10.12)



spotkanie z ks. Józefem Walusiakiem - terapeutą
uzależnień; prelekcja na temat dopalaczy i innych
środków psychoaktywnych. (11.02)
rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą gazetkę
dotyczącą zdrowego odżywiania



Ponadto w ramach akcji w ciągu tygodnia odbyły się:
 prezentacje multimedialne na korytarzu związane
z tematem - ”Jedz smacznie i zdrowo”
 konkurs gazetek opracowanych przez uczniów klas

lekcje wychowawcze związane z tematyką
prozdrowotną
16.12.2015 r.

Turniej Piłki Siatkowej – zawody gminne
 II miejsce dziewcząt
 II miejsce chłopców

drużyna dziewcząt: Julia Adamska, Kamila Buda, Zuzanna Duraj,
Sabina Dubiel, Wiktoria Dwornik, Justyna Gabryś, Klaudia Gałuszka,
Patrycja Gąsiorek, Gabriela Gibas, Kamila Kliś, Magdalena Susz,
Dorota Wierońska,
opiekun – p. Zofia Skrudlik
drużyna chłopców: Jan Banat, Kamil Legut, Seweryn Mazgaj, Maciej
Papież, Adam Pasternak, Hubert Płonka, Norbert Rozmus, Konrad
Twardzik, Sebastian Wiśniowski, Maksymilian Gałuszka, Mateusz
Gąsiorek, Sebastian Grabski, Mariusz Kaczmarczyk, Alan Kamiński,
Kamil Legień, Jakub Mrowiec, Paweł Sowa
opiekun – p. Łukasz Rodak

18.12.2015 r.

IV Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy uczeń – Jan Banat – 8 miejsce na 18 uczestników z powiatu bielskiego
dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bielskiego
opiekun – p. Łukasz Rodak

22.12.2015 r.

Wigilijki klasowe – spotkanie młodzieży w klasach

uczniowie klas I - III

opiekunowie: wychowawcy klas

22.12.2015 r.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
uczniowie klas I- III
opiekunowie: p. Dagmara Gęsicka-Paw, p. Małgorzata Jurzak
 program artystyczny
 konkursy Samorządu Uczniowskiego: świąteczny
wystrój klas, konkurs strojów - w fabryce św. Mikołaja

Opracowały: dyrektor Anna Kowalska, p. Iwona Sklorz

