




W pracowni komputerowej Na ściance wspinaczkowej 

W  Bibliotecznym  

Centrum Informacji 

W spotkaniu uczestniczyli 



…pierwsze koty za płoty… 

Spotkanie z grupą uczniów  

ze szkoły partnerskiej  

Gerhart-Hauptmann-Mittelschule  

z Limbach-Oberfrohna.  

Opiekun – pani Steffi Hansel.  



Akademię  przygotowaną  na  ten  dzień  otworzyła   

mgr  inż.  Elżbieta  Siemońska  –  dyrektor  szkoły  od 1.09.2007 r. 



  została zainstalowana  6 czerwca, w czasie wakacji wyposażona w nowe meble, 

teraz lekcje informatyki są dla uczniów prawdziwą przyjemnością. 
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19 września nagrodzono najbardziej aktywnych uczniów 

naszego gimnazjum.  Dyplomy i upominki wręczali:  

Pan  Henryk Musiał oraz zastępca Burmistrza  A. Nowak 



Spotkanie  gimnazjalistów z dzielnicowym  Bogdanem Cyga 

20.09.2007 r. 

„Bezpieczeństwo w drodze do  szkoły i ze szkoły” 

„Nałogi” 



w tym roku szkolnym  to  I  miejsce w konkursach: 

Na  najpiękniejszą kompozycję 

jesienną 

Kluczborskie Kasztanki 

 

„I  Ty chronisz środowisko” 

V Gminny Konkurs Ekologiczny 



funkcjonuje w naszym gimnazjum od 1 października . 

Inicjatorem oraz  opiekunem metodycznym jest mgr Elżbieta Wydra,  

opracowanie zbiorów mgr Zofia Kucharska    

Spotkanie w bibliotece Wizyta Małego Księcia na lekcji j. niemieckiego  

– przygotowanie uczniów mgr Marta Bernecker 

Prezentacja elektronicznej bazy Centrum  



4 października 



W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego  

„KOBIETOM – MAMMOGRAF” 

nasze gimnazjum otrzymało podziękowanie  za pracę i trud, wysiłek i pasję 

oraz poświęcony czas,  za znakomitą atmosferę wspólnych działań.  



14 października 

Dzień Nauczyciela odbył się w scenerii starożytnej Grecji na górze Olimp  



Konkurs wiedzy  

o Janie Pawle II 

Konkurs na projekt  

sztandaru szkoły 

Uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły 



Konkurencje sportowe  

w sali  gimnastycznej 

Wspólne fotografie: 

I a, I b, I c 

Uroczyste pasowanie  

na gimnazjalistę  

w auli szkoły 



 w dniu  31 października  poprzedziło kompleksowe szkolenie 

nauczycieli z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które odbyło się  

25 X 2007 r. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

Pokaz akcji ratowniczej 



W dniach 6-20 listopada uczniowie naszej szkoły mogli podziwiać  

prace plastyczne swojego kolegi Mateusza Nappa z klasy III a 



Uroczysta akademia z okazji Odzyskania Niepodległości 



Za wsparcie i aktywny udział  

w tegorocznej akcji  

nasze gimnazjum otrzymało 

podziękowanie  

 od Burmistrza Miasta 



   15 listopada na zawodach miejsko-gminnych  

    naszą szkołę godnie reprezentowali: 

 
                 Damian Gąsiorowski – kl. IIIc 

                 Kordian Kast – kl. IIIc 

                 Adam Oblizajek – kl. IIIc 

                 Marcin Chrust – kl. IIIa 

                 Mariusz Zubrzycki – kl. IIIa 

                 Piotr Owczarek – kl. IIIc 

                 Bartek Kłosowski – kl. IIb 

                 Mateusz Pindelski – kl.IIa 

 



 uczestniczki  XI  Gali  Piosenki  w  Byczynie 

18 listopada 2007 r. 



20 października o godzinie 17 w auli szkoły 

Program uroczystości obejmował: 

prezentację multimedialną 

„Odrodzenie Niepodległego Państwa 

Polskiego. 11 listopada 1918 r.”, 

montaż słowno-muzyczny  

oraz wystawę pod hasłem  

„Legiony Polskie 1914-1918”.  

 

Wśród zaproszonych gości byli: 

członkowie Koła Związku Sybiraków, 

władze miasta, księża parafii  

w Kuniowie i Kluczborku, 

 harcerze ZHR oraz emerytowani 

nauczyciele kluczborskiej „Trójki”. 



    podczas spotkania w auli szkoły dnia 22 listopada 

na temat „Wady postawy” 



Dom Europejski:  Prezentacja „Kraje w Unii Europejskiej”   

 

Biblioteka Austriacka:  prelekcja i wystawa 



prezentacja multimedialna 

Konkurencje sportowe 

Mecz piłki siatkowej 

„Wady postawy” 

Spotkanie z wychowawcą klasy 

nt.  „Zdrowe odżywianie 



I miejsce - klasy III A i B chłopców 

II miejsce - klasy II A i B  dziewcząt 

III miejsce - klasy III C i D chłopców 

 

Nagrody i upominki ufondowali:     

Firma CUPROD oraz Sklep Veritas  



Pani Lieselotte Ludwig 

kiedyś sama uczyła się  

w naszej szkole, 

dzisiaj odwiedziła nas 

wraz ze swoja córką. 

7 grudnia 





Spotkanie z panią Dorotą Działach 

(Inspektor ds. nieletnich) na temat: 

Prawa i obowiązki ucznia  

  

Prezentacja multimedialna PRAWA CZŁOWIEKA .   Konkurs na mistrza SAVOIR VIVRE 



Koncert dotyczący profilaktyki uzależnień 

w wykonaniu zespołu rockowego   

„Bum Bum Bros”  z Wrocławia.     



I miejsce:   Magdalena Krupka (PG nr 3 Kluczbork) 

                   Martyna Tandejko (PG Wołczyn) 

II miejsce:  Angelika Mzyk (PG nr 3 Kluczbork)  

                   Justyna Garbowska (PG Wołczyn) 

III miejsce: Daria Jachym (PG Wołczyn) 

 

Uczniowie wyróżnieni:  

                  Agata Gromnicka (PG nr 5 Kluczbork)  

                  Adrianna Wicha (PG Byczyna)  

                  Damian Kalus (PG nr 3 Kluczbork) 

                  Martyna Sowieja (PG nr 3 Kluczbork) 

                  Alicja Prochota (PG nr 5 Kluczbork) 

  

 

III międzygimnazjalny konkurs recytatorski – 11 grudnia 



Najciekawsze prace naszych uczniów 





  Konkurs na kartkę świąteczną  

w języku angielskim i niemieckim 

19 grudnia  

               I miejsce: 

                Patryk Śliwa i Monika Moroz 

 

II miejsce:  

Przemysław Wojna i Łukasz Tarnawski 

 

III miejsce: 

Paulina Wawrzeńczyk i Karolina Mendel 



kl. Ia 

kl. Ib 

kl. Ic 
kl. IIa 

kl. IIIa kl. IIIb 

kl. IIIc 

kl. IIId 







4  lutego  w  Kujakowicach  Górnych . 

Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie:  

Angelika Mzyk III d oraz Damian Kalus I a 



6 lutego 



10 marca  

Gimnazjada  2008 

Wojewódzki  Turniej  Szachowy 



Spotkanie najlepszych gimnazjalistów 

Kluczborka, Kujakowic oraz Bogacicy  

na temat  

Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata  

17 marca  

Katarzyna Dybek - stypendystka Red Cross Nordic College UWC w Norwegii.  



Certyfikat Przyjaciela 

„Dziewczynki z zapałkami” 

Dla mgr Anety Grzelczyk 

 

za przyłączenie się do akcji, 

 

która pomogła wyzwolić uśmiech 

 

na twarzach dzieci. 



27 marca 



28 marca 



 3. Rocznica śmierci patrona szkoły 

Jana Pawła II 
2 kwietnia 



10 kwietnia 



7-18 kwietnia 

prowadziła  pani  Łucja  Rabiega-Midura  

pielęgniarka  szkolna  



14 kwietnia 



uczeń klasy III a 



gminny konkurs recytatorski  -  25 kwietnia 



28 kwietnia 



29 kwietnia 



10 maja 



15 maja 



15 maja 



II  Plener  Rzeźbiarski 

29 maja 



  Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

  Pokaz tresury psów 

  Zawody sportowe 

30 maja 



„I  Ty  chronisz środowisko” 



2 czerwca 



19 czerwca 


