Dzień Otwartych Drzwi 2015
27 marca odbył się w naszym gimnazjum Dzień
Otwartych Drzwi. Uczestniczyli w nich
uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych
z Choroszczy, Kruszewa i Złotorii. O godzinie
ósmej zgromadzonych na auli gości przywitała
pani dyrektor Danuta Małyszko. Uczniowie
obejrzeli krótką prezentację multimedialną
przygotowaną przez gimnazjalistów przy
wsparciu nauczycieli: pani Agnieszki Paliwody
i pana Tomasza Perkowskiego. Na filmie
przygotowanym przez panią Beatę Gawryluk szóstoklasiści mogli obejrzeć sceny z życia
szkoły.
Następnie
naszymi
młodszymi
kolegami
zaopiekował się Samorząd Uczniowski. Podzieleni
na pięć grup, pod czujną opieką swych starszych
kolegów udali się do sal, gdzie pokazano im to, co
może zaoferować nasza szkoła przyszłym
pierwszoklasistom. Ciekawostki przyrodnicze
obejrzeli w sali 206, gdzie nauczyciele biologii,
chemii, fizyki i geografii wraz z gimnazjalistami
przybliżyli im świat minerałów, doświadczeń
fizycznych i chemicznych oraz tajemnic biologicznych. W sali 204 królowała matematyka.
Jej zawiłości uczniowie mogli poznawać na tablicy multimedialnej, której zalety pokazywała
pani Katarzyna Proszczuk. Przybyli mieli także możliwość rozegrania partii szachów. W sali
203 nauczyciele języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego zachęcali gości do
rozwiązywania quizów językowych i udowadniali, że języki obce w życiu młodego człowieka
są bardzo ważne, gdyż Europa i świat szeroko
otwierają swoje drzwi, a powszechnie wiadomo,
że język doprowadzi tam, gdzie tylko będziemy
mieli życzenie być. W sali 205 witali gości
nauczyciele przedmiotów humanistycznych –
języka
polskiego,
historii
i
wiedzy
o społeczeństwie. Zachęcali do dogłębnego
poznawania języka ojczystego, historii kraju i praw
rządzących społeczeństwem.
Następnym punktem programu była „wycieczka” po szkole. Gimnazjaliści-opiekunowie grup
oprowadzili swych kolegów po całym budynku, pokazując im sale lekcyjne, gabinety
pedagoga i psychologa, gabinety pań dyrektorek. Przestronne korytarze i kolorowe sale
wzbudzały niekłamany zachwyt szóstoklasistów.
Na zakończenie szóstoklasiści przeszli do sali gimnastycznej, gdzie nauczyciele wychowania
fizycznego przygotowali ciekawe rozgrywki sportowe.
O godzinie 10.30 nasi goście zmęczeni ale i zadowoleni pożegnali gościnne progi gimnazjum
otrzymując w prezencie pamiątkowe długopisy z logo swojej przyszłej szkoły.
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