Dzień Nauki
Po raz pierwszy w tym roku uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w tzw. ,,Dniu Nauki”, który
odbył się w ostatni piątek przed feriami zimowymi ,czyli 15 stycznia 2016 roku. Gimnazjaliści zostali
podzieleni na grupy i brali udział w różnych projektach edukacyjnych i ciekawych zajęciach
tematycznych odbywających się w naszej szkole.
Projekty zaprezentowali głównie uczniowie klas drugich pod okiem swoich opiekunów.
Podziwialiśmy np. występ uczniów z klasy 2b, którzy pod opieką pani Anny Dziurskiej przygotowali
,, Mitologie świata”. Na pochwałę zasługują piękne stroje uczniów, stylizacje i doskonałe
przygotowanie merytoryczne.
Projekt z fizyki przygotowali uczniowie klasy 2c pod opieką pani Justyny Smalec.
Pani Beata Wrona zaprezentowała swoich uczniów w projekcie z matematyki dotyczącym
wielościanów,a pani Małgorzata Trzcionka z klasą 2a przygotowała pokaz z degustacją zdrowej
żywności, będący odpowiedzią na pytanie ,, Czy wiesz, co jesz?”.
Powstał również bardzo ciekawy film, który nagrali, pod okiem pana Marka Anioła, chłopcy z klasy 2b.
Pani Anna Gajewska ze swoimi podopiecznymi z klasy 2d zaprosiła wszystkich na prezentację
multimedialną o Parkach Narodowych Świata.
W ramach Dnia Nauki pani Anna Puget zorganizowała dla naszych uczniów zajęcia matematyczne,
które prowadzili studenci Koła Matematycznego UJ im. Prof. S. Zaremby w dwóch salach
matematycznych. Gimnazjaliści mieli okazję spotkać się z matematyką pozaszkolną rozwiązując
łamigłówki logiczne, monogramy, opracowując strategie w grach strategicznych, poznając geometrię
inną niż na lekcjach. W zajęciach uczestniczyła również zaproszona młodzież z zaprzyjaźnionego LO w
Skale.
W salach biologicznej i chemicznej odbyły się pokazy doświadczeń, mające zachęcić uczniów do
zgłębiania tajników wiedzy z tych przedmiotów. Pokaz przeprowadzili i przygotowali uczniowie z klasy
3b pod opieką pani Iwony Doniek i pani Iwony Gubały.
W świetlicy szkolnej można było zobaczyć także projekt i konkurs pod hasłem,, Gwary – bogactwo
języka”, prezentowany przez uczniów pani Anny Kowiny z klasy 3b.
Na zakończenie odbył się konkurs kolęd i pastorałek zorganizowany przez opiekunów Samorządu
Uczniowskiego.

