Falochron
dla Rybnika

Gimnazjum nr 5 im. Wł. Webera
44-253 Rybnik, ul. Żurawia 8
Znajduje się na terenie jednej z dzielnic
Rybnika – Boguszowice Osiedle
Uczniowie, którymi możemy się poszczycić:

MateuszŁukasz
Siedlecki
– sukcesy:
Wójtowicz
– sukcesy:

WiktorŁukasz
Kalbarz
– sukcesy:
Wójtowicz
– sukcesy:

I miejsce IIwmiejsce
konkursie
IIregionalnym
miejsce
w Ogólnopolskim
w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym
wyróżnienie
I-go
stopnia
(kategoria
plastyczna)
II miejsce
w Wojewódzkim
Konkursie
Plastycznym
„Patrząc”
recytatorskim
"Mały
OKR
w Katowicach
„Sznupek
radzi,
jak 2015"
zimą bezpiecznie
się bawić”
w trzynastej edycji Rybnickiej Młodzieżowej
organizowanym
przez
Śląskiego
Komendanta
organizowanym
przez Rybnickie
Konkursie
Historyczno-Literackim
I miejsce wNagrody
III
Miejskim
Konkursie
Recytatorskim
Nobla organizowanej
przez Dwujęzyczne
Wojewódzkiego
Policji,
Śląski
Państwowy
Centrum
Kultury
wim.Rybniku
Społeczne
Gimnazjum
Jerzego Kukuczki
drogi
do
niepodległości"
dla "Polskie
uczniów
gimnazjów.
Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Rybniku
i Śląskiego Kuratora Oświaty

Ilość przebadanych osób:
• Uczniowie – 127
• Nauczyciele – 17
• Rodzice – 80

Tydzień z Pasją
To robimy dobrze: Stawiamy na profilaktykę
Nad tym pracujemy:
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„Tydzień z Pasją”
Przygotowanie prezentacji multimedialnej
przez młodzież o ciekawym człowieku
lub grupie osób żyjących i działających
w najbliższym środowisku.
Jury wybierze najciekawszą pracę
konkursową.
Bohater zwycięskiej prezentacji zostanie
zaproszony na „Wieczór z Pasją”.

Falochron dla Gimnazjum nr 5

„Życie z pasją
smakuje lepiej”

