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Na wcześniej przygotowanych  
deskach z kolorowych nitek wykona-
liśmy tzw. pawie oczka. Podczas 
nagrywania filmiku wspólnie wymy-
ślaliśmy scenki i ujęcia. W czasie 
nagrywania scenek panowała luźna 
atmosfera i nikt się nie stresował. 

Dzięki tym zajęciom matematyka 
stała się łatwiejsza i wydaje się  
ciekawsza. Cieszymy się, że uczestni-
czyłyśmy w tym projekcie, bo miło 
spędziłyśmy czas. 

Klaudia Mejna 
i Klaudia Puzdrowska II b

MATEMATYKA

Symetria wokół nas
Brałyśmy udział w projekcie z matematyki 

„Symetria wokół nas”. Nasza grupa liczyła 
10 osób. Na zajęciach pod kierunkiem pani 
Elżbiety Matyki i Emilii Syldatk przygoto-
wywaliśmy prezentacje multimedialne. 
Wycinaliśmy figury i znaki drogowe 
osiowo- i środkowosymetryczne, które 
umieściliśmy na makiecie. Najbardziej 
podobały nam się hafty matematyczne.  
Na kartkach wyszywaliśmy różne wzory. 

INFORMATYKA

Prezentacje  
„Sierakowice – moja wieś”
Niedawno w naszej szkole braliśmy udział w się projek-
cie informatycznym dla klas drugich. W czasie realiza-
cji zadań mieliśmy stworzyć prezentacje pt. „Sierakowi-
ce – moja wieś”. 

Realizację projektu rozpoczęto od zebrania odpo-
wiedniej do tego zadania grupy uczniów. Po ustaleniu 
warunków i terminów przystąpiliśmy do spotkań.

Na pierwszym zebraniu omówiliśmy temat projektu, 
jego założenia oraz cele.

Na kolejnych spotkaniach przystąpiliśmy do 
tworzenia prezentacji multimedialnych zgodnie 

z indywidualnym 
pomysłem każdego 
z uczniów, lecz 
według zasad 
określonych przez 
opiekuna, pana 
Mariusza Rosa.

Podczas kolejne-
go spotkania omó-
wiliśmy nasze 

prezentacje i przystąpiliśmy do poprawek. Wybraliśmy 
najlepsze prace oraz naszych reprezentantów.

Trudność sprawiło nam pozyskanie pewnych infor-
macji, dobranie wiarygodnych źródeł oraz natura 
techniczna programu Sony Vegas Pro do tworzenia 
krótkich filmów.

Niewątpliwą satysfakcją było ukończenie naszych 
prac oraz przedstawienie ich reszcie grupy.

Podczas realizacji projektu dowiedzieliśmy się wiele 
o naszej miejscowości i jej okolicach. Poznaliśmy histo-
rię gminy, jej zabytki Nauczyliśmy się także współpracy 
i sprawiedliwej samooceny. Projekt był dla nas bardzo 
ciekawym i pozytywnym doświadczeniem.

Grzegorz Labuda IIa
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BIOLOGIA 

Zdrowe odżywianie 
i jego wpływ na zdrowie 
i funkcjonowanie człowieka
Tematem naszego projektu było „Zdrowe odżywianie 
i jego wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka”. 
Razem z panią Iwoną Andraszewicz ciężko pracowali-
śmy, aby zrealizować zaplanowane działania. Musieli-
śmy przygotować prezentację o zdrowym odżywianiu, 
broszurę z przepisami i poradami żywieniowymi, filmik 
oraz propozycje zdrowych drugich śniadań. W projekcie 
uczestniczyli: Wiktoria Klejna IIe, Faustyna Cymerman 
IIe, Zuzanna Grzenkowicz IIe, Oliwia Wenta IIe, Pauli-
na Grzenkowicz IIe, Wiktoria Klejna IIe, Kornelia 

Wenta IId, Ilona Kropidłowska IId, Patryk Ziegiert IIc.
Na naszym pierwszym spotkaniu podzieliliśmy się 

zadaniami. Każdy otrzymał swoją pracę, którą musiał 
wykonać. Podeszliśmy do tego bardzo poważnie, ale też 
pewnym dystansem i zabawą. Faustyna, Wiktoria 
i Paulina przygotowały broszurę z fantastycznymi 
przepisami i zaskakującymi ciekawostkami żywienio-
wymi. Ja i Patryk zrobiliśmy prezentację, a Kornelia, 
Ilona, Oliwia i Zuzia przyrządziły pyszne jedzenie. 
Wspólnie nagraliśmy też film projektowy. W końcu 
nadszedł dzień prezentacji naszych dokonań. Każdy 
przedstawiał swoją pracę, a przygotowanymi przekąska-
mi poczęstowaliśmy publiczność.

Myślę, że nasz projekt udał się. Zrealizowaliśmy 
wszystkie cele i mieliśmy przy tym dużo zabawy.  
Mam też nadzieję, że przybliżyliśmy Wam chociaż 
w niewielkim stopniu temat zdrowego odżywiania.

Szymon Ortmann IIe

JĘZYK NIEMIECKI 

Poznajemy 
najpopularniejsze potrawy 
niemieckie
Na zajęciach z projektu pod kierunkiem pani Danuty 
Drywy zajmowaliśmy się gotowaniem niemieckich 
potraw. Bardzo interesujące okazało się przygotowywa-
nie niemieckich gołąbków. Przy naszej pracy nie zabra-
kło także świetnej zabawy. Największe trudności były 
związane z późniejszym sprzątaniem. Pomimo tych 
niedogodności na zajęciach było wspaniale! Potrawy 
wyszły znakomite, a to wszystko zawdzięczamy pracowi-
tości naszych młodych kucharzy. 

Julia Spręga kl. IIe
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PLASTYKA 

Tworzę, więc jestem – 
różne oblicza patriotyzmu
Projekt edukacyjny „Tworzę, więc jestem – różne oblicza 
patriotyzmu” zrealizowała grupa projektowa, do której 
zapisało się 11 uczniów z klas drugich: 

Natalia Wolska kl. IIb, Natalia Górlikowska kl. IIb, 
Michalina Jażdziewska kl. IIc, Maria Kołodziejczyk kl. IId, 
Zielonka kl. IIe, Łukasz Płotka kl. IIe, Nikolina Jeżewska 
kl. IIg, Wiktoria Lis kl. IIg, Justyna Kulaszewicz kl. IIg, 
Norbert Rychert kl. II g i Adam Mielewczyk kl. IIg. 
Grupa pracowała z panią Wiolettą Kuczkowską.

Oto kilka refleksji uczestników projektu:

Flash mob pt. „Kocham Cię, Polsko” organizowała grupa pro- 
jektowa z plastyki. Wszystkie działania były bardzo tajne. 

Nikt nie miał się o tym dowiedzieć wcześniej niż 
powinien. Cała grupa starannie się do tego przygotowy-
wała. Zrobiliśmy napis , przygotowaliśmy aparaty, 
kamerę i informację. Był to pierwszy flash mob w Siera-
kowicach, więc chcieliśmy, aby wyszło jak najlepiej. 

Dzień przed wszyscy rozesłaliśmy do osób z naszej 
szkoły wiadomość o tym, że odbędzie się flash mob. 
Zależało nam, aby przyszła jak największa ilość osób 
i żeby się przyłączyli do naszej akcji. Informacja zawie-
rała wyjaśnienie, o co dokładnie chodzi, co każdy ma 
robić i kiedy się to wszystko odbędzie. Następnego dnia 
na długiej przerwie w auli zgromadziło się dużo osób. 
Na scenie wisiał duży napis ,,KOCHAM CIĘ, POLSKO”. 
Po pięciu minutach zaczął rapować Dacjusz Kierznikie-
wicz. Wszyscy, tak jak było zawarte w informacji, mieli 
stanąć bez ruchu, co większość osób wykonała. Jak 
skończył się utwór, „odmroził” ich dźwięk koguta. 
I wtedy rozpoczęła się główna część, czyli piosenka 
,,Kocham Cię Polsko”. Śpiewaliśmy wspólnie. Niektórzy 
przyłączyli się także do tańczenia. Dziewczyny z zespołu 

,,Black Dance” wykonały swój układ. W śpiewaniu 
pomagały chórzystki. Większość chętnie się przyłączyła 
do akcji . Wszystko wyszło po naszej myśli. Warto było 
zobaczyć zdziwione miny niektórych nauczycieli, którzy 
o całej akcji nic nie wiedzieli. 

Michalina Jażdziewska kl. IIc

Uważam, że projekt był bardzo interesujący, ponieważ 
dał mnóstwo radości, był oryginalny. 

Wszystko zostało dokładnie przemyślane. Sam flash 
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mob był strasznie ekscytujący, mimo iż zaangażowała się 
w niego niewielka ilość uczniów. Bardzo mi się podobało.

Łukasz Płotka kl. IIe

Dziękuję uczniom, którzy wybrali projekt edukacyjny 
z plastyki i zaangażowali się w jego realizację. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie rozwijać 
swoją kreatywność oraz bezcenną wartość, jaką jest 
PATRIOTYZM.

Dnia 29 kwietnia w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach odbył się pierwszy dotychczas flash 
mob z hasłem przewodnim ,,Kocham Cię Polsko”. 

Był to finał obowiązkowego projektu edukacyjnego 
dla klas drugich pod tytułem ,,Tworzę, więc jestem – 
różne oblicza patriotyzmu”. Jak łatwo się domyślić  

– była to mieszanka sztuki nowoczesnej i nieśmiertelnej 
miłości do Ojczyzny. Całe wydarzenie poprzedziły 
liczne spotkania, na których członkowie grupy projek-
towej naradzali się oraz dzielili kreatywnymi pomysła-
mi. Wspieraliśmy się wzajemnie, a gdyby nie zorganizo-
wanie grupy oraz zaangażowanie jej członków, nie 
zdziałalibyśmy zbyt wiele. Decydujące zdanie oraz 
najciekawsze pomysły należały do pani Wioletty Kucz-
kowskiej. Odpowiednio rozdzielone zadania zostały 

przez wszystkich sumiennie i starannie wykonane. 
Flash mob polegał na tym, iż uczniowie ,,zamarzają” 

podczas występu rapera, a budzą się dopiero na dźwięk 
piania koguta. Niestety, większość zgromadzonych 
o tym zapomniała, ale mimo to wszystko było bardzo 
pozytywnie. Tę krótką chwilę oderwania się od szkolnej 
rzeczywistości umilały nam wspólne śpiewy i tańce.  
Nie zabrakło również zaskoczonych min osób niewta-
jemniczonych, lecz większości nie udało się uchwycić  
na zdjęciach. Osoby odpowiedzialne za dekoracje 
bardzo dobrze się spisały. Biało-czerwone strzałki oraz 
litery prezentowały się nadzwyczaj elegancko i dumnie. 
Zdjęcia również wyszły świetnie.  

Bez wątpienia można uznać finał projektu za udany 
mimo kilku mało znaczących wpadek. Kilka minut 
zabawy z pewnością było świetną rekompensatą za cały 
dzień spędzony na nudnych zajęciach. Moim zdaniem 
taka forma celebrowania świąt narodowych jest cieka-
wym oderwaniem od rutyny i mam nadzieję, że jeszcze 
się powtórzy.

Nikolina Jeżewska IIg

 
Opiekun grupy projektowej 

Wioletta Kuczkowska
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JĘZYK POLSKI 

Wyobraźnia nie tylko 
romantyczna
Od początku kwietnia prowadzone były zajęcia projek-
towe z języka polskiego na temat: „Wyobraźnia nie tylko 
romantyczna”. Uczestnikami projektu byli: Damian 
Bladowski, Sylwia Drywa, Aleksandra Garska, Przemy-
sław Kobiela, Daniela Sildatk i Łukasz Tryk z IIf, Hanna 
Czaja z IId i Wiktoria Czaja, Aleksandra Czapla, Angeli-
ka Hinc, Paula Jereczek, Marysia Kyrylyuk oraz Marlena 
Lejkowska z IIc.

 Najpierw pojechaliśmy do Kartuz na warsztaty 
o baśniach Andersena. Na tych zajęciach poznaliśmy  
te utwory oraz przedstawiliśmy je za pomocą teatrzyku 
cieni. Mogliśmy też poznać kolegów, z którymi mieliśmy 
realizować projekt. Na pierwszych spotkaniach oma-
wialiśmy wybrane przez nas utwory Jakuba i Wilhelma 
Grimm. Następnie próbowaliśmy wybrać baśń,  
do której zrobimy przedstawienie. Musiała ona zawierać 
wiele postaci, a było nas aż trzynaścioro, więc wybrali-
śmy „Śnieżkę”. Niestety, wystąpiły pewne problemy,  
np. zgłosiły się aż po dwie ochotniczki do roli królowej 
i Śnieżki.

Po wielu próbach nagraliśmy odpowiednie scenki 
i zaczęliśmy przygotowywać konkurs o utworach braci 
Grimm, który również sfilmowaliśmy. Niektórzy 
koledzy bali się konkursu, sprawiało im trudność 

zapamiętanie szczegółów. Zdziwiło nas, że te baśnie są 
tak okrutne. Zwycięzcy obu konkursów – uczniowie IId 
byli bardzo zadowoleni, że udało im się pokonać 
przeciwników. 

Dzięki temu projektowi poznaliśmy szczegółowo 
baśnie, które są pięknymi i wartymi poznania utworami 
rozwijającymi naszą wyobraźnię.

Angelika Hinc IIc
.

Wraz z grupą projektową pod przewodnictwem pani 
Jadwigi Grabowskiej oraz Ewy Glińskiej zakończyliśmy 
projekt edukacyjny z jęz. polskiego pt. „Wyobraźnia nie 
tylko romantyczna”. Poznaliśmy treść baśni braci 
Grimm. 

Projekt wprowadził nas w zaczarowaną krainę baśni. 
Przygotowaliśmy przedstawienie najpiękniejszej dla nas 
baśni pt. „Śnieżka’’. Główne role przypadły Marlenie 
Lejkowskiej, która wcieliła się w rolę Śnieżki oraz Pauli 
Jereczek, która zagrała złą królową. Reszta uczestników 
odtwarzała postacie drugoplanowe. 

Nie było to dla nas lekkim zadaniem, ponieważ 
musieliśmy przygotować stroje oraz rekwizyty, zapo-
znać się z rolami, które nam przypadły, opanować grę 
aktorską. 

Zaś drugą częścią naszych działań było zorganizowa-
nie konkursu między uczestnikami projektu i dla 
przedstawicieli klas drugich. Wszyscy przygotowali się 
świetnie. Filmik był krótki, bo zaledwie trzyminutowy, 
nie pokazuje więc naszych wszystkich osiągnięć. Razem 
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staliśmy się jedną zgraną drużyną, przedstawiliśmy coś, 
co by się nie udało, gdyby nie nasze panie i tu wielkie 
podziękowania ze strony uczestników projektu. Chcieli-
byśmy również podziękować naszemu kamerzyście 
Bartkowi Bulczakowi, który pomógł nam w nagraniu 
oraz montażu filmiku. 

Pomimo trudu i znoju, poświęconego czasu, jesteśmy 
dumni z uzyskanych efektów i swoich własnych umie-
jętności. W grupie siła, w grupie moc! 

Aleksandra Garska, klasa IIf 
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Gmina Sierakowice  
wspólnotą mieszkańców
Nasz projekt wiedzy o społeczeństwie nosił tytuł „Gmi-
na Sierakowice wspólnotą mieszkańców”. Uczestnicy to: 
Julia Myszk, Kornelia Klejna, Roksana Itrych, Ewa 
Rompa, Kornelia Płotka, Martyna Gojtowska, Julita 
Sycha, Wiktoria Labuda, Milena Lejkowska, Marcelina 
Domaszk. Nauczycielem koordynującym działania był 
pan Witold Sildatk.

 Naszym głównym zadaniem było przeprowadzenie 
wywiadu z wybranymi pracownikami gminy:

Tomaszem Maszke, który zajmuje się m.in. zdobywa-
niem dotacji na różne inwestycje,

Teresą Skierką – zajmuje się ślubami cywilnymi, 
zapisuje zgony i urodzenia, Mariuszem Laską – do spraw 
ochrony środowiska oraz Mariolą Klinkosz – skarbni-
kiem gminy.

Dzięki temu projektowi poszerzyłyśmy swą wiedzę, 
dowiedziałyśmy się bardzo dużo, m.in. że w naszej 
gminie znajduje się ponad 19 tyś. mieszkańców, pozna-
łyśmy także zmiany, jakie zamierza wprowadzić władza 

HISTORIA 

Szlakiem wybranych 
kapliczek i pomników 
gminy Sierakowice
Nasza grupa pod kierunkiem pani Mirosławy Tandek 
zajmowała się projektem pt. „Szlakiem wybranych 
kapliczek i pomników gminy Sierakowice”. Zadaniem 
było przygotowanie albumu, w którym miały być zawar-
te informacje na temat kapliczek, mapa, gdzie się one 

znajdują oraz zdjęcia. Fotografie kapliczek miały być 
ujęte z trzech różnych perspektyw. Mieliśmy również 
przygotować makietę wybranej kapliczki i krótki film, 
w którym zostaa przedstawiona nasza praca. Bardzo 
zainteresowała nas historia tych kapliczek, a także 
konstrukcje, w jakich były one wykonane. Trudnością, 
jaką napotkaliśmy w czasie realizowania naszego pro-
jektu, był brak zgrania grupy. Podobały nam się wspólne 
spotkania, ponieważ lepiej się poznaliśmy i dowiedzieli-
śmy się o sobie wielu ciekawych rzeczy. Podczas kręce-
nia filmu czy też robienia zdjęć miło spędziliśmy czas 
i dużo się śmialiśmy. Wrażenia, jakie wywarł na nas ten 
projekt, są pozytywne. 

 Natalia Król IId

w naszej gminie. Dowiedziałyśmy się, jaka była dokład-
na liczba urodzeń (344) i zgonów (111) w 2015 r. 

Na zakończenie projektu poznałyśmy dokładny 
przebieg sesji rady gminy, która odbyła się 26 kwietnia 
2016 r. W naszej grupie zawsze sobie wzajemnie poma-
gałyśmy, więc nie miałyśmy żadnych trudności, z jakimi 
nie mogłybyśmy sobie poradzić. 

Martyna Gojtowska i Marcelina Domaszk IIb
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JĘZYK ANGIELSKI 

Popularne idiomy polskie 
i angielskie
Czy wiesz co to są idiomy? Używasz ich w życiu co-
dziennym? Znasz idiomy w języku angielskim?

Jeśli odpowiedziałeś „nie”, to koniecznie czytaj dalej!
W kwietniu i maju brałam udział w projekcie eduka-

cyjnym pt. „Popularne idiomy polskie i angielskie”.
Koordynatorami były panie uczące języka angielskie-

go: Anita Szczypior i Anna Budzanowska. W projekcie 
uczestniczyło 10 osób z klas IId, IIf, IIg i IIb. 

Celem było poznanie idiomów angielskich, wykorzy-
stanie Internetu w procesie nauczania, rozbudowanie 
samodzielności oraz zwiększenie motywacji uczniów  
do nauki języka angielskiego. 

 Każdy z nas miał za zadanie zapre-
zentować dwa idiomy w formie plakatu 
i wykonać do nich scenki rodzajowe 
oraz prezentację multimedialną. Prze-
prowadziliśmy także we wszystkich 
klasach drugich ankietę, która dotyczy-
ła znajomości idiomów angielskich. Jej 
efekty zaprezentowaliśmy podczas 
prezentacji projektu.

Najbardziej mnie zdziwiło, że istnieje 
tak dużo angielskich idiomów, a niektóre 
z nich w ogóle nie przypominały ich 
polskich odpowiedników (np. it’s raining 
cats and dogs – leje jak z cebra, kick the 
bucket – kopnąć w kalendarz, a piece of 
cake – bułka z masłem, pestka).

Odgadywanie tych znaczeń było 

JĘZYK KASZUBSKI 

Poznajemy Kaszuby
Podczas projektu ,,Poznajemy Kaszuby” wraz z panią 
Małgorzatą Kostuch szukaliśmy informacji na temat 
atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc na Kaszubach. 
Poznaliśmy herby i flagi powiatów oraz gmin kaszubskich. 
Dowiedzieliśmy się, jaką mają powierzchnię, gęstość 
zaludnienia oraz ile osób w nich mieszka. Naszym zada-
niem było stworzenie prezentacji multimedialnej, która 
będzie przewodnikiem po Kaszubach. Interesująca dla 
nas okazała się wycieczka do Sierakowic, podczas której 
obejrzeliśmy Ołtarz Papieski, telebim, krzyż przy kościele 
św. Marcina, drewniany zabytkowy kościół, pomnik 
Bernarda Sychty oraz odnaleźliśmy groby partyzantów 
Gryfa Pomorskiego Bernarda Michałko i Jana Kwidziń-
skiego. Najtrudniejszy okazał się brak czasu oraz przera-
bianie mapek powiatów w programie Gimp. 

Klaudiusz Szczypior  IIa

zabawne. Okazało się, że idiomy w ogóle nie są takie 
trudne, nawet teraz używamy ich w życiu codziennym. 
Spróbuję używać ich także w języku angielskim.

Następnym razem, gdy ktoś Cię zapyta: „Co to są 
idiomy?”, odpowiedz: „It’s a piece of cake”.

Patrycja Naczk IIg 
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RELIGIA

Błogosławieni miłosierni
W projekcie edukacyjnym „Błogosławieni miłosierni” 
brało udział wielu uczniów naszego gimnazjum. Celem 
było uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, 
pogłębianie świadomości wagi pełnienia dzieł miłosier-
dzia, kształcenie umiejętności poszukiwania dróg 
pełnienia uczynków miłosierdzia.

W ramach projektu wszyscy uczniowie uczestniczyli 
w szkolnych rekolekcjach, które wprowadziły grono 
szkolne w tematykę miłosierdzia. Bardzo ciekawie przy 
pomocy metod multimedialnych prowadził je Ksiądz 

FIZYKA 

Wszystko można zrobić 
prościej, byle nie za prosto

Mateusz Chmielewski. Zaprosił on świecką osobę, która 
dała świadectwo z pełnienia miłosierdzia na misjach 
w Afryce. Podkreślała, jak wielkie znaczenie miało to 
dla jej życia. Ukazała, jak je odmieniło, co potwierdza 
zasadę, że dając – otrzymujemy. 

Wiele naszych koleżanek i kolegów z klas drugich 
wykonywało prace plastyczne przedstawiające możliwo-
ści realizowania uczynków miłosierdzia zarówno wzglę-
dem duszy, jak i względem ciała.

Uczniowie uczestniczyli także co miesiąc w spotka-
niach modlitewnych w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. 
Poznawali orędzie miłosierdzia, które Bóg przekazał 
przez Siostrę Faustynę i śpiewali koronkę do Miłosier-
dzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. Ciało Jezusa ukryte w małej, kruchej hostii jest 
największym miłosierdziem Boga. Stwórca świata, 
Wielki i Wspaniały Pan zamknął się w tym małym 
kawałku chleba, aby z nami pozostać na wszystkie wieki 
i pokolenia.

W czasie rekolekcji wielkopostnych całe grono szkolne 
brało udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszej miejsco-
wości, a chętni wzięli dodatkowo udział w Misterium 
Męki Pańskiej przygotowanym przez grupę harcerzy 
prowadzoną przez Księdza Marka Jażdżewskiego.

Chętni uczniowie przygotowywali utwory literackie 
poświęcone tematyce miłosierdzia. Mogły to być opo-
wiadania, sprawozdania, recenzje filmu przedstawiają-
cego ten temat itp.

Niestety, nie udało nam się zorganizować wycieczki. 
Ale miejmy nadzieję, że w przyszłości i to się uda.Wszyst-
kim bardzo dziękujemy za współpracę ! Nasza szkoła to 
wielka wspaniała Rodzina. 

Anna Leik, Andrzej Wilszewski  IIb

Nauczyciel koordynujący – pan Rajmund Spręga
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TECHNIKA 

Wiem, co jem 
– gimnazjalista na tropie
Na naszym projekcie z techniki pod tytułem „Wiem, co jem 

– gimnazjalista na tropie” zajmowaliśmy się gotowaniem 
trzech potraw: sałatki greckiej, pizzy oraz mufinek owsiano-

-bananowych. Wykonywaliśmy również ankiety, w których 
porównywaliśmy, jak zdrowo odżywiają się nauczyciele oraz 

uczniowie. Zainteresowa-
ło nas przygotowywanie 
posiłków. Dzięki projek-
towi mogliśmy nauczyć 
się pracy w zespole oraz 
nowych przepisów. 
Bardzo jesteśmy wdzięcz-
ni, że mogliśmy skorzy-
stać z ciekawych zajęć 
i zdobyć nowe doświad-
czenia, dzięki którym 
dowiedzieliśmy się, jak 
zdrowo można przygoto-
wać jedzenie.

Jolanta Tryba 
i Aleksandra Jóskowska 

IIa

 

JĘZYK FRANCUSKI 

Edith Piaf – legenda 
piosenki francuskiej
Razem z moimi kolegami zapisaliśmy się na projekt z języka 
francuskiego pt. „Edith Piaf – legenda piosenki francuskiej”. 
Prowadziła go pani Zofia Laddach, nauczycielka języka 
francuskiego. Na początku pracowaliśmy nad wspólną 

prezentacją multimedialną, która zawiera dużo 
informacji o życiu i twórczości Edith Piaf. Każde 
zajęcia odbywały się w sali komputerowej. Następ-
nie nakręciliśmy krótki film, co nie było łatwe. 
Dzięki projektowi dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy, o jakich wcześniej nie wiedzieli-
śmy, na przykład, że piosenkarka miała trudne 
dzieciństwo, występowała na ulicy i sama musiała 
troszczyć się o siebie. Najtrudniejszym elementem 
była wymowa w języku francuskim, lecz pani 
Zofia nas wspierała i poprawiała nasze błędy. 
Projekt uważam za udany. Można w ten sposób 
miło spędzić czas, a przy okazji czegoś się nauczyć.

 Robert Drywa IIc



Gazeta Gimnazjum Sierakowicach. Redaguje zespół. Nauczyciel prowadzący: Ewa Glińska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Dzień Sportu

Nauczyciele koordynujący – 
Paweł Michna i Wioletta Kuchta


