INNOWACJE, PROJEKTY, KONKURSY
ORAZ INNE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POLONISTÓW
Szkoły Podstawowej nr 8 / Gimnazjum nr 1
W LATACH 1997 – 2017
Szkolne konkursy zorganizowane przez polonistów:
 Szkolny Konkurs Prozy
 Szkolny konkurs recytatorski „W kręgu bajek”
 Szkolny konkurs recytatorski „W kręgu baśni”
 Wiosna malowana słowem i farbami
 O jesieni i zimie ortograficznie
 Recenzja na najciekawszą książkę
 Konkurs wiedzy biblijnej „Biblia – wczoraj, dziś, jutro”
 Mistrz ortografii klas III
 Konkurs literacki „Cztery pory roku w poezji polskiej”
 Lingwistyczne potyczki
 Święty Franciszek – przyjaciel ludzi i natury
 Ortograficzny tor przeszkód
 Cytaty-perełki z poezji Zbigniewa Herberta
 Metafory w poezji Zbigniewa Herberta
 Ortograficzne i interpunkcyjne przygody
 Wartości, do których wprowadzenia w życie zachęcał Jan Paweł II
 Co wiem o Jerzym Grotowskim?
 Wierszami Tuwima jesień się zaczyna
 Metafory w poezji Juliusza Słowackiego
 Cytaty perełki z utworów Juliusza Słowackiego
 Moja zakładka do książki
 Wartości, do których wprowadzenia w życie zachęcał Jan Paweł II WIARA
 Cykl szkolnych konkursów Moja wędrówka z Chopinem
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 Wartości, do których wprowadzenia w życie zachęcał Jan Paweł II –
JEDNOŚĆ
 Cytaty-perełki z utworów Czesława Miłosza
 Moja zakładka do książki ze strofami Czesława Miłosza
 Cykl konkursów z okazji Roku Janusza Korczaka:
 Szkolny konkurs plastyczno-literacki „Moja zakładka do książki z myślami
Janusza Korczaka o dzieciach”
 Szkolny konkurs plastyczny „Korczak – przyjaciel dzieci”
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak w naszych oczach”
 Wartości, do których wprowadzenia w życie zachęcał Jan Paweł II –
Miłość
 Konkurs na wiersz dedykowany patronowi Janowi Pawłowi II
 Cytaty - perełki z wypowiedzi Jana Pawła II
 Konkursy wiedzy o Janie Pawle II
 Konkursy plastyczne związane z Janem Pawłem II – na plakat (z okazji
Dnia Papieskiego) i na kartkę z okazji jego imienin (4 listopada)
 Jan Paweł II we wspomnieniach – konkurs literacki
 Nieustający Konkurs Czytelniczy
Udział

uczniów

w

konkursach

międzyszkolnych

organizowanych przez inne placówki:
 Wiedza o książce, mieście i regionie
 Międzyszkolny Konkurs Mickiewiczowski
 Moje spotkania z przyrodą
 Powiatowe Prezentacje Recytatorskie w Ogorzelinach
 Międzyszkolny Konkurs Literacki Moja ulubiona lektura
 Międzyszkolny Konkurs Ja i przyroda
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i powiatowych

 Wakacyjne spotkania z przyrodą
 Miejsko-Gminny Konkurs Małych Form Dramatycznych „Gimart”
 Konkurs literacko-plastyczny Odkryłam(em) dla siebie poezję księdza
Jana Twardowskiego
 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Gimnazjalnego Mistrza
Ortografii
 Powiatowy Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną za pan
brat”
 Powiatowy Konkurs Literacki dla uczniów gimnazjum „Nasze życie
przybiera takie barwy, jakie sami mu nadamy”
 Powiatowy Konkurs Recytatorski EKO-ART.
 Powiatowy Konkurs Literacki Jan Twardowski – przyjaciel dzieci
i młodzieży.
 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (Turniej Miejsko-Gminny – Chojnice 2011)
 XIII Konfrontacje Dziecięce i Młodzieżowe Zespołów Teatralnych
Chojnice 2011
 Kwietniowe Spotkania z Poezją
Udział uczniów w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich:
 Ogólnopolski Konkurs „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii
i kulturze narodu polskiego”
 Konkurs Literacki z cyklu „Polska wobec wyzwań XXI wieku”
 Konkurs Języka Polskiego organizowany przez Kuratorium w Gdańsku
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny „Wierność Chrystusa,
wierność kapłana”
 Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (Turniej Powiatowy)
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 Wielki Maraton Czytelniczy dla Gimnazjum
Wisława

Szymborska

powiedziała

kiedyś:

„Czytanie

książek

to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” Uczniowie
naszego gimnazjum potwierdzają tę teorię. Młodzież lubi czytać, poznawać
światy kreowane przez pisarzy, rozmawiać o książkach. Są nawet tacy
śmiałkowie, którzy nie obawiają się podjąć wyzwania, jakim jest udział
w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „W lustrze książki”,
nad którym już 6 raz honorowy patronat sprawuje Pomorski

Kurator

Oświaty i Prezydent Miasta Gdańska.
Konkurs ten wpisał się w tradycję naszej szkoły – bierzemy w nim udział
już piąty raz. Zasada jest prosta – maratończyk ma miesiąc na przeczytanie
wyznaczonej książki, a następnie podchodzi do testu, który sprawdza
znajomość lektury. Konkurs wymaga systematyczności, bowiem składa się
z 8 etapów (od października do maja) wciągających uczniów w literacką
zabawę. Zaskakująca i inspirująca jest różnorodność poznawanych tekstów obok nowości wydawniczych, zaliczanych do bestselerów, są też fragmenty
reportaży Ryszarda Kapuścińskiego czy esejów Zbigniewa Herberta, czyli
kanon literatury pięknej.

Dzięki takiemu doborowi lektur gimnazjaliści

samodzielnie odkrywają bogactwo literatury, różnorodność stylu pisarzy
i wartości wpisane w te dzieła.
Tytuły laureatów tego wojewódzkiego konkursu zdobyły dotychczas
w naszym gimnazjum same dziewczęta, mimo że chłopcy również ochoczo
walczą o to miano. Laureatkami były: Katarzyna Gregus (2013), Agata
Fiałkowska (2014), Paulina Śliwińska (2015 i 2016). Na pierwszym miejscu
w bieżącym roku w naszej szkole uplasowała się uczennica klasy III b
Kamila Mielke.
Trzeba przyznać, że w dobie królowania filmów, gier komputerowych
i elektronicznych gadżetów nasi maratończycy pokazują, że literatura ma
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wielką siłę. Jak wyznają, są książki, od których nie potrafią się oderwać,
są też takie, po których przeczytaniu nie sposób o nich zapomnieć.
Dla nauczyciela natomiast książka jest sprzymierzeńcem w walce o umysły
uczniów,

ponieważ

jak

powiedział

Kornel Makuszyński:

„Książka

to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.”
Powiatowe i międzyszkolne konkursy organizowane przez naszą szkołę:
 Miejsko-Gminny Konkurs Literacko-Religijny „Biblia – wczoraj, dziś
i jutro”
 Międzyszkolny konkurs poezji twórczości własnej „Wszelka poezja to
sztuka słowa”
 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
17 marca 2017 r. już po raz 19. został zorganizowany w naszym gimnazjum
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Jego początki sięgają roku 1998, czyli
czasów przed powstaniem gimnazjum. Nasza placówka była wtedy ostatni rok
Szkołą Podstawową nr 8. MKR narodził się ze szkolnych konkursów
recytatorskich dla klas IV-VIII: Szkolnego Konkursu Prozy, Szkolnego konkursu
recytatorskiego „W kręgu bajek” oraz Szkolnego konkursu recytatorskiego
„W kręgu baśni”.
W Międzyszkolnym Konkursie

Recytatorskim biorą

udział uczniowie

chojnickich gimnazjów, a głównym jego celem jest rozwijanie przez młodzież
uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich. Ponadto
konkurs stanowi inspirację do samodzielnego poszukiwania ciekawych tekstów
oraz rozbudza wrażliwość na dobro, piękno, miłość do ludzi i przyrody.
Tematyka tego konkursu jest różnorodna – każdego roku inna, np.:
Mój ulubiony wiersz, Pamiętajcie o ogrodach, Siła uczuć w poezji polskiej,
Uśmiechy godzin, Poetyckie refleksje Jana Pawła II,
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Zaufałem drodze.

Spotkanie z poezją Jana Twardowskiego, Wiersze – perełki polskiej poezji,
Wiersze o tematyce patriotycznej.
Recytatorzy przygotowują jeden utwór poetycki polskiego poety. W jury
zasiadają nauczyciele chojnickich gimnazjów. Laureaci otrzymują dyplomy
i nagrody książkowe.
Mamy nadzieję, że nasz konkurs jest jednym z etapów w dalszej karierze
recytatorskiej, a może nawet aktorskiej, uzdolnionej chojnickiej młodzieży.
Zapraszamy w przyszłym roku na jubileuszowy – XX Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski.
 Powiatowy Konkurs Humanistyczne Potyczki
Na początku był Chaos... takimi słowami 10 kwietnia br. powitało
zebranych uczestników humanistycznych zmagań jury Powiatowych Potyczek
Humanistycznych już po raz dziesiąty organizowanych

w murach

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach. W tym roku do zmagań
stanęło aż 9 szkół powiatu chojnickiego. Tegoroczni uczestnicy reprezentowali
gimnazja z Chojnic, Brus, Lubni, Nowej Cerkwi, Łęga, Sławęcina i Swornegaci.
Wraz z rozpoczęciem konkursu o chaosie nie było już mowy, bowiem
uczestnicy zmagań byli w tym roku nad wyraz dobrze przygotowani - pewnie
i trafnie wykonywali powierzone im zadania. A wędrując w dwójkach,
bo mitologia bardzo lubi współpracujące pary, gimnazjaliści musieli wykazać
się wiedzą z zakresu starożytnej Grecji i Rzymu. W ciągu 1 godziny ustalali
pary rzymskich i greckich bogów, wykazywali się znajomością frazeologii
mitologicznej i biblijnej, rozpoznawali rekwizyty – atrybuty bogów, mierzyli
czas, rozpoznawali antyczne budowle i postacie mitologiczne po fragmentach
mitów i odpowiadali na pytania z mitologii losowane z antycznych waz.
Uczestnicy musieli także - jak na humanistów przystało - wykazać się
znajomością starożytnej
angielskiego pozwalała

filozofii i historii. Biegła znajomość języka
na

rozwiązanie

jednego z

testów.

Zadaniom

towarzyszyła świetna zabawa, bowiem trzeba było wykazać się zręcznością
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i ułożyć skomplikowany labirynt, a także wcielić się w rolę policjantów
i żołnierzy Hadesu i poszukiwać listem gończym mitologicznych przestępców.
By zachować profesjonalność, uczestnicy przebierali się w prawdziwe mundury.
A przy tym wszystkim trzeba było działać szybko i zmyślnie, bowiem jak
to podczas potyczek bywa, trzeba być sprytniejszym niż przeciwnicy.
Rywalizacja

zakończyła

się

zdecydowanym

zwycięstwem

pary

z Gimnazjum w Brusach Marty Miszewskiej i Sary Drobińskiej. Olimpijski laur
przypadł także Marcie Las i Zuzannie Błaszkowskiej

z Gimnazjum nr 1

w Chojnicach (II miejsce) oraz Wiktorii Ostrowskiej i Jakubowi Zabrockiemu
z Łęga (III miejsce). Doskonale spisali się też uczestnicy z IV I V miejsca –
Oskar Kucman i Dominik Prusiński z Gimnazjum nr 2 oraz Marta Zachwieja
i Marta Lewińska z Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci nagrody książkowe. „Veni, vidi,
vici”, czyli „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” mogą powiedzieć wszyscy
uczestnicy konkursu, bowiem każdy z gimnazjalistów okazał się bardzo dobrym
znawcą starożytnej Grecji i Rzymu.
Zapraszamy do śledzenia fotorelacji i filmiku z konkursu na stronie internetowej
szkoły : gim1chojnice@wp.pl.
 Powiatowy Konkurs Frazeologiczny
Udział polonistów w następujących imprezach:
 Dni Kultury
 Dni Otwarte Szkoły
 Święto Szkoły
 Przygotowywanie uroczystości pożegnania absolwentów szkoły
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Tematy zrealizowanych projektów edukacyjnych:
 Komiczna kreacja świata. Aleksander Fredro i Józef Bliziński
 Franciszkański uśmiech. Ksiądz Jan Twardowski
 Adam Mickiewicz – twórca polskiego romantyzmu
 Fredrowska wizja świata w komedii pt. „Zemsta”
 Zaufałem drodze – liryka Jana Twardowskiego
 Świat Tolkiena w powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
 Cytaty-perełki literatury polskiej
 Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza
 Aleksander Fredro – życie i twórczość
 Janusz Korczak – przyjaciel dzieci
 Autorzy naszych lektur – wykonanie albumu
 Tworzymy specjalny numer gazetki szkolnej „Walentynkowy zawrót
głowy”
Innowacje programowo-metodyczne realizowane przez polonistów:

 Moja wędrówka z Chopinem (2010 – 2013)
 Podróż w świat humanistycznych wartości
 Korczakowska wizja świata
Współpraca polonistów z Zespołem ds. terapii pedagogicznej:
Pomoc w przeprowadzeniu konkursów organizowanych w ramach szkolnych
obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji:
 Ilustracja do mojej ulubionej książki
8

 Zakładka do mojej ulubionej książki
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Sławni dyslektycy”
 Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny

„Cytaty-perełki z ukochanych

książek”
 Szkolny Konkurs Plastyczny „Karykatury sławnych dyslektyków”
 Szkolny

Konkurs

Literacko-Plastyczny

„Przepis

na

jesienną

książki

Henryka

ortograficzną sałatkę”
 Szkolny

Konkurs

„Ilustracja

Plastyczny

do

Sienkiewicza”
Inne działania polonistów:
 Przygotowanie z uczniami programów artystycznych: Cuda i dziwy;
Na wyspach Bergamutach; Czytamy naszym milusińskim; Tuwim
i Brzechwa dzieciom. Prezentacja wierszy w Przedszkolu Niepublicznym
Jarzębinka.
 Zaprezentowanie we Wszechnicy Chojnickiej inscenizacji Sąd nad
książką. Przedstawienie uświetniło uroczystość zakończenia cyklu imprez
pod nazwą „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa Tygodnie
z Książką”. Uczniowie wystąpili w Bibliotece Dziecięcej oraz w Czytelni
dla dorosłych.
 Występ grupy teatralnej „Sala 216” w prezentacjach artystycznych naszej
szkoły w FOSIE MIEJSKIEJ. Grupa przedstawiła sztukę Konkury-amory.
 Czytanie przez gimnazjalistów fragmentów Króla Maciusia I w Szkole
Podstawowej nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach.
 Wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego Różne samotności
 Majowe spotkanie z poezją Jana Twardowskiego Naucz się dziwić
 Wieczór poezji Liryczny pamiętnik Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 Wieczór poezji Garść myśli o zmierzchu
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 Audycje w szkolnym radiowęźle na temat patrona Jana Pawła II
 Inscenizacje teatralne, np. „Antygony” Sofoklesa, „Balladyny” Juliusza
Słowackiego

Opracowanie: polonistki Gimnazjum nr 1
im. Jana Pawła II w Chojnicach
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