
 Za nami maj.... 

Miesiąc zaczęliśmy historycznie, wspominając przeszłość naszej Ojczyzny podczas uroczystego 

apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przedstawienie składające się z 

prezentacji multimedialnej i montażu słowno – muzycznego przygotowali uczniowie klas 

drugich i trzecich pod bacznym okiem pani Marzeny Tomaszewskiej. Młodzi recytatorzy 

zaprezentowali między innymi „koncert Jankiela”- czyli fragment „Pana Tadeusza”, a także 

wiersze Wisławy Szymborskiej, Ignacego Krasickiego.  Słowu towarzyszyła muzyka, między 

innymi polonez  a-dur F. Chopina oraz „Witaj majowa jutrzenko”.  

„POLSKA … mam biało-czerwone serce … barwy ojczyste, nikt mi tego nie zabierze”. Tą 

piosenką  zakończyła się uroczystość. 

Tydzień Europejski 

W naszej Szkole od 4 do 8 maja trwał  Tydzień Europejski zakończony Dniem Europejskim - 11 

maja. Inicjatywa  miała na celu: 

-upowszechnienie wiedzy o państwach, kulturze, i obyczajach oraz organizacjach Unii 

Europejskiej; 

-budzenie wśród uczniów poczucia przynależności do Europy oraz świadomości różnic i 

wkładu naszego dziedzictwa kulturowego do wspólnoty państw europejskich; 

-kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur i narodów;  

-doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.  

W ramach tego wydarzenia w szkole podjętych zostało wiele działań. A działo się naprawdę 

dużo... Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach tematycznie związane z Unią 

Europejską i jej członkami. Punktem kulminacyjnym, podsumowującym większość zmagań 

konkursowych, połączonym z ogłoszeniem wyników, był poniedziałek 11 maja – Dzień 

Europejski. We współzawodnictwie uczestniczyli zarówno uczniowie z naszej szkoły, jak też z 

innych zaprzyjaźnionych gimnazjów. W pierwszych rozgrywkach nasza młodzież sprawdzała 

wiedzę o państwach Unii Europejskiej oraz o jej organach wewnętrznych. Z każdej klasy 

zostały powołane trzyosobowe zespoły. Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy miał  

formę testu pisanego indywidualnie (7 maja); drugi w formie turnieju z udziałem widowni, w 

czasie którego zawodnicy pracowali w grupach (11 maja). Uczniowie skrupulatnie 

przygotowywali się do czekającego ich testu. Do ścisłego finału dostały się trzy zespoły z klas: 

IIIc, IIIb i Ia. Uczestnicy starali się ze wszystkich sił. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, 

dlatego walka nie była łatwa i konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Po długiej i 

burzliwej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa Ia, a drugie klasa IIIb. Otrzymały one 

certyfikaty "Klasy europejskiej" oraz  punkty do "Wiosła Wojciecha" - nagrody dla najlepiej 

sprawującej się i aktywnej klasy. Kolejnym zmaganiem był konkurs plastyczny pt.: "Na 

turystycznych szlakach krajów UE". Każda klasa miała za zadanie stworzyć plakat dotyczący 

wylosowanego państwa, będący swego rodzaju reklamą. Przy ocenie prac brano pod uwagę 

oryginalność, dobór i trafność informacji oraz estetykę wykonania. Wszystkie były niezwykłe, 

staranne i niepowtarzalne. Jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie pierwsze miejsce ex 

aequo zdobyły plakaty Ic i IIIb.  Ale to jeszcze nie był koniec… 



Oprócz wymienionych atrakcji mieliśmy przyjemność gościć uczniów i opiekunów 

z gimnazjów: w Łyszkowicach, w Godzianowie, w Winnej Górze, w Bolimowie i Gimnazjum  

nr 3 w Skierniewicach. Dało to możliwość integracji młodzieży. Wraz z naszymi uczniami 

wzięli oni udział w Międzyszkolnym Konkursie Językowym o Krajach Anglojęzycznych  

i Niemieckojęzycznych, który miał formę testu pisemnego. Młodzież wykazała się dużą 

wiedzą z zakresu kultury tychże państw. Poprzeczka była ustawiona naprawdę wysoko. Zaraz 

po sprawdzeniu komisja ogłosiła wyniki. Z języka angielskiego, mimo dużej konkurencji, nasz 

uczeń, Adam Jakubowski zajął  II miejsce, zaś z języka niemieckiego Weronika Rybus zdobyła 

pierwszą nagrodę. Po zakończeniu wszystkich zmagań nadszedł czas na apel podsumowujący.  

Wizyta Pani Poseł 

Głównym punktem Dnia Europejskiego było spotkanie z Posłanką na Sejm - Panią Dorotą 

Rutkowską i wręczenie jej statuetki "Przyjaciel Gimnazjum" za wspieranie działań szkoły. Pani 

Rutkowska opowiadała młodzieży o kulturze i obyczajach panujących we Francji. Wspomniała 

o współpracy polsko - francuskiej, historii przyjaźni miast Skierniewice i Chatelaillon - Plage, 

odpowiadała na pytania publiczności. Wszystkich zgromadzonych poczęstowano bagietką  

i serem.  Następnie ogłoszono  wyniki konkursów oraz wręczono dyplomy i certyfikaty. Na 

zakończenie grupa uczniów zaprezentowała krótką część artystyczną, przygotowaną pod 

czujnym okiem Pani Moniki Stań i Pani Moniki Seroczyńskiej. Był to zabawny spektakl 

zawierający najważniejsze informacje o zwyczajach panujących w krajach UE.  

 

Wizyta w Sejmie. 

8 maja 2015r. odbyła się wycieczka do Sejmu. Była ona nagrodą dla zwycięzców Konkursu 

Wiedzy o Sejmie organizowanego przez panią poseł Dorotę Rutkowską dla uczniów 

gimnazjów powiatu skierniewickiego oraz ich opiekunów. W wycieczce uczestniczyła 

uczennica naszego Gimnazjum - Agata Supera, która zdobyła największą liczbę punktów i 

została laureatką konkursu. Oprócz Agaty obecni byli również zdobywcy drugiego i trzeciego 

miejsca. Uczniowie zwiedzili gmach Sejmu oraz Pałac Prezydencki. Uczestnicy wyjazdu mogli 

obejrzeć piękne sale pałacu, dowiedzieć się, jakie uroczystości się tam odbywają. W Sejmie 

spacerowali korytarzami, podziwiali z galerii salę obrad, odwiedzili gabinet marszałka Sejmu 

Radosława Sikorskiego oraz inne miejsca, do których większość zwiedzających nie ma wstępu. 

Na zakończenie wycieczki zjedli obiad w restauracji sejmowej. Wyjazd na długo pozostanie 

wszystkim w pamięci.  

Zróbmy coś dla siebie 

W sobotę 9 maja  grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w akcji upiększania Gminy. 

Akcja była kontynuacją działań realizowanych w ramach konkursu 21. sesji Sejmu Dzieci  

i Młodzieży - „Spacer badawczy” i „Zmieniamy swoją okolicę”. Pomysłodawcami wydarzenia 

byli posłowie Parlamentu Młodych, uczniowie Gimnazjum: Mateusz Kołaczek i Martyna 

Grzelka oraz Magdalena Maciejak i Przemysław Wiórkiewicz, którzy 1 czerwca zasiądą  

w ławach poselskich Sejmu RP.  



Do upiększenia wytypowano dwa miejsca:  plac zabaw na makowskich Dołach przy 

Amfiteatrze oraz plac zabaw w Krężcach (przy świetlicy OSP).  

Młodzież pracowała z dużym zapałem. Grupa licząca ponad 40  uczniów sprawnie uporała się 

z  uporządkowaniem placów oraz pomalowaniem ogrodzenia przy Amfiteatrze i wokół   placu 

zabaw w Krężcach. Wszyscy byli z siebie dumni, że mogli coś zrobić dla innych i upiększyć 

miejsca, w których lubią się spotykać. Pędzle, rękawiczki i farbę społecznicy otrzymali z 

Urzędu Gminy.  

Nad uczniami opiekę sprawowały i w pracy również pomagały panie Jolanta Markowicz, 

Krystyna Strzemińska oraz Monika Olejnik.     

Gimnazjaliści zagłosowali 

18 maja w naszej szkole odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Nad przebiegiem 

głosowania czuwała  specjalna komisja w składzie: Przewodnicząca – Wiktoria Smolarek (IIb), 

członkowie: Przemysław Wiórkiewicz (IIa),  Maciej Zarębski (IIb) oraz Kamil Niedbała i Hubert 

Głusek (IIc). O realizację całego przedsięwzięcia zadbała niezawodna Pani Marzena 

Tomaszewska. Głosowanie było tajne, tak jak w prawdziwych wyborach. Swój głos oddało 

181 uczniów, co jest świetnym wynikiem! W wyborach zdecydowaną większość głosów 

zdobył Andrzej Sebastian Duda – 120,  co stanowi prawie 2/3 głosów całej szkoły. Bronisław 

Maria Komorowski otrzymał 39 głosów, a 22 karty do głosowania zostały unieważnione, 

ponieważ wypełniono je niepoprawnie. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, uczniowie 

zachowali należytą powagę. Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu przygotowanie 

uczniów do dorosłego życia i świadomego uczestniczenia w wyborach. Teraz już gimnazjaliści 

nie mogą odpowiedzieć, że o czymś nie wiedzieli.  

Konkursy… 

16 maja w Skierniewicach odbył etap dekanalny Olimpiady Wiedzy Religijnej. Naszą szkołę 

reprezentowało 5 uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się: Małgorzata Pracka, 

Agata Supera, Weronika Rybus. 

Opiekunem uczennic jest p. Danuta Bigos. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Możemy pochwalić się także sukcesami, jakie osiągnęły nasze uczennice w X Powiatowym 

Konkursie Plastycznym poświęconym Janowi Pawłowi II zorganizowanym w Gimnazjum nr 3 

w Skierniewicach.  Trzecie miejsce w konkursie zajęła Martyna Piotrowska, natomiast 

Patrycja Soból – wyróżnienie. W tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu rywalizowało 

prawie stu uczestników. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej na temat dzieciństwa 

Karola Wojtyły. 

26 maja 2015r. troje naszych uczniów wzięło udział  w konkursie leksykalno – gramatycznym z 

języka angielskiego „English is easy”, który odbył się w Łyszkowicach.  Wzięło  w nim udział 15 

uczniów z 5 szkół.  Naszą szkołę reprezentowali : Adam Jakubowski ( kl. IIIa), Mikołaj Nowak ( 

kl. II c) oraz Natalia Nowak ( kl. I b).  Możemy być dumni z naszych gimnazjalistów, ponieważ 

zajęli  dwa pierwsze miejsca na podium: Mikołaj Nowak okazał się najlepszym w dziedzinie 

znajomość języka angielskiego  



(I miejsce), natomiast II miejsce zajął Adam Jakubowski. Uczestnicy konkursowych zmagań 

otrzymali nagrody książkowe oraz słodkie upominki. 

Gratulujemy zwycięzcom i jesteśmy z nich bardzo dumni! 

Festiwal projektów. 

28 i 29 maja odbył się Festiwal Projektów, który był jednym z zadań w ramach projektu Szkoła 

z Klasą 2.0. W czwartek i piątek  drugoklasiści zaprezentowali swoje prace. Były to głównie 

prezentacje multimedialne. Uczniowie obejrzeli reklamę naszego Gimnazjum, poznali bliżej 

papieży Jana Pawła II i Franciszka, dowiedzieli się: jak zrobić dobre zdjęcie, jak komputer 

zmienił nasze życie, czy wystarczy nam wody. Widzowie uczestniczyli w konkursie, który był 

częścią projektu „jak można wykorzystać piosenki w nauce języka angielskiego”. Zadanie 

polegało na wysłuchaniu piosenki, a następnie uzupełnieniu luk w tekście. Nagroda za 

prawidłowe wykonanie była słodka. Mieliśmy także okazję dowiedzieć się, jakim językiem 

posługują się uczniowie Gimnazjum w Makowie, a to dzięki projektowi „Slang w naszej szkole 

– jak mówią ci, z którymi przebywam. Zebrani otrzymali także słowniczki gwary uczniowskiej. 

Jeden z nich zatrzymała dla siebie Pani Dyrektor stwierdzając, że teraz będzie lepiej 

rozumiała, o czym rozmawiają uczniowie. Poznaliśmy również wielkich wynalazców i ich 

dzieła. Ciekawą formą projektu był zielnik przygotowany przez grupę chłopców. Opowiedzieli 

oni o etapach pracy nad zielnikiem, czyli o zbieraniu roślin na polach i przy drogach, 

następnie suszeniu i klasyfikowaniu egzemplarzy. Po tej prezentacji rozwinęła się dyskusja, 

podczas której wymienialiśmy się wiadomościami o zgromadzonych roślinach, ich 

właściwościach. Inna grupa zaprosiła nas na spacer po parkach narodowych. 

W sumie zaprezentowanych zostało 12 projektów.  

Po zakończeniu Festiwalu uczniowie obdarowani zostali słodkościami z okazji zbliżającego się 

Dnia Dziecka, przygotowanymi przez rodziców. 

Miesiąc zakończyliśmy udziałem w XVII Makowskiej Majówce. Nasi uczniowie 

zaprezentowali układ taneczny do piosenek 'Mamma mia” i „.....” zespołu ABBA. Nad 

przygotowaniem dwunastoosobowego zespołu, choreografią i kostiumami czuwały panie 

Danuta Sułek i Monika Olejnik.   

Opracowała Aleksandra Gejo 


