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"MĄDRE GŁOWY MAMY W SPORCIE TEŻ SIĘ WYRÓŻNIAMY – GIMNAZJADE DZIŚ
WYGRAMY” „DWUJĘZYCZNA I A ZAWSZE WYGRYWA”
"MY TAM DO WAS NIC NIE MAMY, ALE Z WAMI DZIŚ WYGRAMY"...

Takie hasła wypisane na transparentach skandowali nasi gimnazjaliści uczestniczący w
Gminnym Turnieju Wiedzy i Sprawności „Razem po sukces” nazywanym też Gimnazjadą.
Turniej odbył się 18 listopada 2015 r. w ramach cyklicznej Gminnej Kampanii Profilaktycznej,
która w tym roku szkolnym przebiegała pod hasłem „Ja i moja rodzina”.

Gminna Kampania Profilaktyczna to coroczna akcja obejmująca swym zasięgiem wszystkie
szkoły z terenu gminy Głogów Młp. Jednym z jej ważniejszych celów jest promowane postaw
zdrowego stylu życia oraz postaw prospołecznych jako alternatywy wobec patologii
społecznych i uzależnień, szczególnie picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania
narkotyków oraz stosowania przemocy.

Uczniowie kl. Ia gimnazjum dwujęzycznego w ramach stałego działania, jakim jest Gminna
Gimazjada – prowadzona przy realizacji kampanii, dołączyli do grona gimnazjalistów
reprezentujących na finale gminnym macierzyste szkoły. Ponieważ nowo powołane gimnazjum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp., obecnie liczy 1 odział, pierwszoklasiści
bez możliwości przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych awansowali do finału gminnego.
Zgodnie z regulaminem Turnieju Wiedzy i Sprawności, gimnazjaliści spośród siebie wyznaczyli
szóstkę reprezentujących ich uczniów. Przedstawiciele klasy, z podziałem na zespół
reprezentowany przez trzech specjalistów z danej dziedziny nauki, zmagali się w konkurencji z
zakresu wiedzy szkolnej a trzy osobowe drużyny sportowe miały okazje rywalizować w
ciekawych konkurencjach sprawnościowych. Uczniowie mogli się tego dnia sprawdzić z wiedzy
o historii i naukach społecznych, literaturze i naukach o języku, przyrodzie i sztuce a w sporcie
m.in. w zawodach w kopaniu do celu piłką nożną, rzutach do kosza czy w sztafecie z
przeszkodami. W trakcie zmagań sprawnościowych, pozostali uczniowie okrzykami
dopingowali swoich zawodników.

Nie zabrakło również elementu artystycznego. Po zakończonych konkurencjach cała klasa
zaprezentowała przedstawienie profilaktyczne „Zdrowy Czerwony Kapturek”, promujące zdrowy
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styl życia. Uczniowie odważnie brali udział w scence, ukazując swoje talenty aktorskie. Na
uznanie zasługują: bogata scenografia, piękne kostiumy, odpracowana charakteryzacja i
przygotowanie uczniów.

Po wyrównanej rywalizacji nasza młodzież uplasowała się na 4 pozycji, będąc o włos od
podium, zdobywając tylko 1 punkt mniej. Nagrodą za zdobyte miejsce był udział uczniów w
międzyszkolnej dyskotece gimnazjalnej odbywającej się w Miejsko Gminnym Domu Kultury w
Głogowie Młp.

Jury oceniało poprawność udzielnych odpowiedzi na pytania, szybkość i zręczność w
wykonaniu zadań sportowych oraz przygotowaną scenkę. Ocenie komisji podlegał również
ogólny wizerunek klasy: ubiór/przebrania uczniów, transparenty i hasła dopingujące.
Cała impreza przebiegała w świetnej atmosferze, między klasami można było wyczuć ducha
walki i rywalizacji fair play. Przedstawicielem jury Gimnazjum Dwujęzycznego w Gminnym
Turnieju Wiedzy i Sprawności „Razem po sukces” był pan mgr Konrad Surowiec, nauczyciel
wychowania fizycznego, którego zadaniem było przygotowanie i przeprowadzanie konkurencji
sportowych. Ostatnim etapem realizacji działań Gminnej Kampanii Profilaktycznej „Ja i moja
rodzina” był dobrowolny udział gimnazjalistów w konkursie literackim „Jak zbudować szczęśliwy
dom”. Spośród wszystkich zebranych prac uczniów z tereny gminy Głogów Młp., Komisja
Konkursowa wyłoniła 2 uczennice z naszej szkoły:

- Weronikę Wtykło – III miejsce;

- Balbine Baran – wyróżnienie.Laureatki konkursu otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w
postaci gier edukacyjnych ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Głogowie Młp., na forum całej społeczności szkolnej.

Na sukces Gimnazjady złożyły się zaangażowanie i współpraca pedagoga szkolnego,
wychowawcy pani mgr Anny Depy i uczniów, którzy podjęli wyzwanie i bawili się doskonale.
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