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DZIAŁANIE 1
KOŁO DZIENNIKARSKIE

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA

W ramach koła wydawana jest gazetka szkolna pt. „Gim-zetka”.
Uczniowie uczestniczą także w zajęciach warsztatowych, współpracują z
lokalną prasą, organizują konferencje prasowe, kręcą filmy.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Redakcja brała udział w programie edukacji medialnej @ktywista
(CEO), zdobyła: I miejsce w powiatowym konkursie „Szkolna prasówka”
redakcji „Co słychać?”, Laur IV Powiatowego Przeglądu Prasy Szkolnej w
Węgrowie, a także II miejsce w mińskim konkursie powiatowym dla
redaktorów gazetek szkolnych.

OPINIE O PROJEKCIE

Monika Rozalska, Dziennikarze w natarciu, Nowy Dzwon
(…) W ocenianiu prac brano przede wszystkim pod uwagę zawartość
merytoryczną artykułów, warsztat dziennikarski autorów i oczywiście szatę
graficzną gazetek. (…) najwyższy poziom miały gazetki wykonane przez
gimnazja, które zachwycały nie tylko profesjonalnym wyglądem, ale też
bogactwem i różnorodnością treści. 3 maja przyszedł czas na najmilszą część
konkursu, czyli ogłoszenie wyników (…). II miejsce zajął dwumiesięcznik
„Gim-zetka” z GM1 w Mińsku Mazowieckim.

Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

Marcin Pietraszek, Szkolna prasówka, Co słychać?
To, co wyróżnia „Gim-zetkę” już przy pierwszym z nią spotkaniu, to jej grubość
(…). Jest to chyba najbardziej zaangażowane społecznie spośród pisemek
szkolnych. Poruszane tematy są traktowane całościowo. Jeżeli mamy temat
Dnia Kobiet, przeczytamy emocjonujący tekst broniący tego święta, a na
kolejnej stronie cytaty mężczyzn o kobietach. (…) Choć „Gim-zetka” działa pod
przywództwem nauczycielki (…), stanowi ona rzeczywiście forum dla uczniów,
a nie poletko dla pedagogów.
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DZIAŁANIE 2
KOŁO NAUKOWO – BADAWCZE

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

Na zajęciach uczniowie samodzielnie planują i wykonują badania z
zakresu wpływu szkodliwych substancji na organizmy żywe, badają stan
jakości wody z pobliskich zbiorników, stan czystości powietrza i gleby,
prowadzą akcję informacyjną nt. azbestu, uczestniczą w wycieczkach o
tematyce ekologicznej.
Udział w programie „Aktywni z natury” - „Świadoma konsumpcja
przyjazna środowisku” (CEO). Udział w konkursie „Zielone granty”
(Henkel Polska i Fundacja Nasza Ziemia). 2 miejsce w Powiatowym
Konkursie Uczniowskich Projektów Badawczych. Tytuł „Ucznia z klasą”
otrzymany przez 5 uczennic naszej szkoły.
na forum Uczeń z klasą: Katee,
„Siedząc dziś przed komputerem, postanowiłam poszukać szkół z powiatu
mińskiego, które przystąpiły do programu „Uczeń z klasą”. Między innymi
trafiłam do Was i bardzi się cieszę. Pomysł z analizą dobrych i złych stron
parku mińskiego jest świetny, dotyczy przecież bezpośrednio okolicy, w której
mieszkacie i w której ponad dwa lata mieszkałam i ja… Z niecierpliwością
czekam na wyniki badań wody;)
Anna Śliwińska po realizacji projektu:
„Dowiedziałam się więcej o zagrożeniach dla naszej planety płynących z
nieświadomej konsumpcji. Dzięki temu projektowi wiem jak z tym walczyć, żeby
zmniejszyć emisję CO2. Większą uwagę przywiązuję do segregowania śmieci,
kupuję produkty mniej opakowane, używam produktów ekologicznych…”

ZDJĘCIA (max. 2)
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DZIAŁANIE 3
INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej
lub dziedzina aktywności

OPIS DZIAŁANIA

Na zajęciach uczniowie m.in. zapoznają się z wybranymi aspektami z
zakresu historii i geografii, obyczajów i tradycji krajów anglojęzycznych.
Biorą udział w warsztatach językowych, oglądają spektakle i filmy w
oryginalnej wersji językowej. Redagują teksty np. recenzje z obejrzanych
przedstawień.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej oraz
Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
(organizowanym przez naszą szkołę), 2 miejsce uczennicy w Powiatowym
Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej.

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

Wpis do kroniki – ocena warsztatów językowych „Scotland Tuday: Ceilidh”
„poprzez dobrą zabawę mieliśmy szansę poznać i poczuć jeden z
najciekawszych aspektów kultury szkockie. Dodatkowo wspólna zabawa, w
której każdy tańczy z każdym, to świetna forma integracji”
Wpis do kroniki – ocena przedstawienia anglojęzycznego „Gulliver’s Travels”
„Przedstawienie trwało dwie godziny i można powiedzieć, że były to dwie
godziny wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że będę mogła obejrzeć jeszcze
wiele spektakli takich jak Gulliver’s Travels”
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