
W dniu 18 maja 20011 roku odbędzie się uroczystość obchodu rocznicy nadania szkole 

imienia Jana Pawła II. W uroczystości wezmą udział nauczyciele, uczniowie i zaproszeni 

goście. 

   

    Nasza szkoła bierze udział w programie "Dolnośląska e-szkoła". Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  

  

  
Więcej informacji na stronie gimcieszkowsmok.edupage.org .  

    Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cieszkowie uczestniczy w programie 

"Akademia uczniowska" prowadzonym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

Warszawie. Program skierowany jest do gimnazjalistów, którzy są aktualnie uczniami klas I i 

II. Celem działań jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych między innymi poprzez stosowanie metody wzajemnego uczenia się, 

wykonywanie eksperymentów i doświadczeń oraz realizację projektów edukacyjnych.  

    Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w Szkolnych Kołach Naukowych z fizyki i 

biologii oraz uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych. 

    18 listopada w ramach programu "Akademia uczniowska" odbyła się wycieczka 

dydaktyczna do CEE i K w Myśliborzu koło Jawora.  

  

    W dniu 3 listopada klasy 3a i 3c oraz 8 listopada klasa 3b wzięli udział w wycieczce po 

Dolinie Baryczy. Opiekunami na wycieczkach byli Agnieszka Góral, Anna Halicka i Jarosław 

Adamski. Oprowadzał nas Pan przewodnik Włodzimierz Ranoszek, zwiedziliśmy między 

innymi: 

 wieżę w Grabownicy, 

 spacerowaliśmy po ścieżce przyrodniczej w miejscowości Stawno, 

 park i ruiny zamku w Miliczu. 

    W październiku nasza szkoła otrzymała zestaw edukacyjnych plansz do nauki matematyki. 

Te ważne i przydatne pomoce trafiły do naszego Gimnazjum dzięki sześciu firmom, które 

sfinansowały ich zakup:  
1. WARSZTAT SAMOCHODOWY BLACHARSTWO LAKIERNICTWO POJAZDOWE  
    MARCIN NOWAK   
    ul. Kolejowa 19  
    56-330 Cieszków  
2. USŁUGI POGRZEBOWE  
    RADOSŁAW SOLECKI  
    ul. Sieniutowa 9B  
    63-760 Zduny  
3. USŁUGI BUDOWLANE 

    ZDZISŁAW ANTKOWIAK 

    Szkarładowo 128 

    63-930 Jutrosin  

http://gimcieszkowsmok.edupage.org/


4. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE  
    JANUSZ ELIAS  
    ul. Kościuszki 25  
    56-330 Cieszków  
5. BIURO RACHUNKOWE  
    DOMINIK TRZECIAK  
    ul. Żmigrodzka 26  
    56-300 Milicz  
6. ROBOTY ZIEMNE  
    ZDZISŁAW KRUCHOWSKI  
    ul. Kolejowa 23/3  
    56-330 Cieszków 

 

   

    W dniu 26 października odbył sie dzień kociaka zorganizowany przez klasę 3c i 3b. 

Impreza miała na celu przyjęcie w poczet społeczności uczniowskiej uczniów klas 

pierwszych. Do rywalizacji stanęły dwie klasy pierwsze, wykonując przeróżne konkurencje 

np.: 

 łowienie kiełbasek w kisielu, 

 dmuchanie mąki, 

 śpiewanie wierszy, 

 i inne. 

    7 października odbyło sie ognisko integracyjne klas pierwszych. W którym wzięły udział 

klasy pierwsze wychowawczynie Panie Małgorzata Szprync i Agnieszka Góral oraz Pani 

pedagog Anna Halicka. 

    W dniach 4-5 października uczniowie klasy 1a, 2a, 2b wzięli udział w wycieczce 

edukacyjnej związanej z programem "Dolnośląska e-szkoła" do Śnieżnickiego Parku 

Krajobrazowego. Program wycieczki  został opracowany przez biuro podróży i zatwierdzony 

przez DODN we Wrocławiu. Młodzieżą opiekowali się Agnieszka Góral i Mariusz Smółka. 

Zwiedziliśmy między innymi: 

 krzywą wieżę w Ząbkowicach Śląskich, 

 bazylikę w Bardzie Śląskim, 

 miniaturę mostu Karola z Pragi w Kłodzku, 

 twierdzę w Kłodzku, 

 kopalnię złota w Złotym Stoku,  
 park zdrojowy w Lądku Zdroju, 

 jaskinię niedźwiedzią, 

 muzeum filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, 

 ogród bajek, 

 Wodospad Wilczki, 

 Śnieżnik. 

Nocleg zapewniła nam willa Ewa - Królikówka w Nowej Morawie. 


