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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Erasmus plus –spotkanie międzynarodowe 

 Wizyta Wolontariuszy 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Międzynarodowy Dzień Godności 

 

NA LUZIE 

 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

1 XI Wszystkich Świętych 

2 XI Dzień Zaduszny 

11 XI Święto Niepodległości 

30 XI Andrzejki 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redagujący gazetkę: koło dziennikarskie uczniów z klas trzecich pod opieką 

 pani Jolanty Markowicz 
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 W dniach od 2 do 6 października gościliśmy w naszej szkole 

4 nauczycieli i 6 uczniów z Litwy i Macedonii w ramach wspólnie 

realizowanego projektu Erasmus + „Learning through Outdoor Experience”. 

Tematem spotkania była edukacja w środowisku kulturowym. 

 

 

 

W niedzielę 1 października około 

godziny 23:00 sześcioro uczniów 

naszej szkoły: Zuzanna Kozłowska, 

Wiktoria Wach, Weronika Stępniak, 

Karolina Maszkowska, Karolina 

Różycka i Konrad Pawlak razem 

z panią Moniką Stań i panią Moniką 

Olejnik przywitali naszych gości 

z zagranicy. W ramach projektu 

Erasmus+ przez 5 dni gościliśmy 

3 uczennice z Litwy i 3 uczniów 

z Macedoni wraz z 2 nauczycieli 

z każdego kraju. 

 

W poniedziałek nastąpiło oficjalne rozpoczęcie 

projektu. Na apelu z tej okazji Pani Dyrektor 

Hanna Głuszek razem z główną kordynatorką 

w naszym kraju panią Moniką Stań przywitała 

gości z Macedonii i Litwy. Po wręczeniu 

prezentów nastąpiła prezentacja szkół w języku 

angielskim. W części artystycznej 

wysłuchaliśmy piosenki „Alleluja” 

w wykonaniu Karoliny Maszkowskiej oraz 

piosenki „Dear Future Husband” do której 

zatańczyły uczennice naszej szkoły. Wystąpili 

również uczniowie naszego gimnazjum będący 

w makowskiej orkiestrze oraz grupa paradna.  

 Po apelu zaprezentowaliśmy gościom naszą 

szkołę, oprowadzając po  salach lekcyjnych  

opowiadając krótko o zajęciach i nauczycielu, 

który aktulanie prowadził lekcje. 

 Następnie braliśmy udział w grach i zabawach 

integracyjnych. Jako pierwsza odbyła się lekcja 

języka polskiego na początku której każdy z nas 

się przedstawił a później uczyliśmy się polskich 

zwrotów. Na orliku odbyły się zabawy sportowe 

takie jak "Bieg Farmera" oraz "Smart Snake".  

 Chcieliśmy zapoznać gości z kulturą naszego 

kraju dlatego też kolejnym punktem programu 

był tradycyjny polski obiad przygotowany przez 

naszych rodziców.  

 Ostatnim planowanym zajęciem była gra 

uliczna, która łączyła spacer po Makowie 

z różnymi zadaniami zarówno fizycznymi jak 

i logicznymi np. z zakresu przedmiotów 

szkolnych, takich jak: fizyka, matematyka, 

biologia, historia.  

 O godzinie 18:00 rozpoczęła się dyskoteka 

integracyjna. Nasi koledzy z Macedonii 

i koleżanki z Litwy miały okazję zapoznać 

uczniów niebędących w projekcie. Pierwszy 

dzień pobytu kolegów i koleżanek w ramach 

programu Erasmus był pełen atrakcji i zadań, 

które ułatwiły nam przełamanie tak zwanych 

pierwszych lodów i barier językowych. 
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Zajęcia we wtorek rozpoczęły się tańcami. 

Razem z naszymi nowymi znajomymi 

zatańczyliśmy Belgijkę, Kaczuszki, Chocolate 

i Papaję. Koleżanki  nauczyły nas tradycyjnego 

litewskiego tańca, który był bardzo szybki 

i wyczerpujący. Odetchnąć mogliśmy przy 

nauce spokojnego tańca z Macedonii. 

 Ze względu na brzydką pogodę nastąpiło wiele 

zmian w planie. Na szczęście szybko udało się 

zorganizować wyjazd do Nieborowa. Tam 

w pałacu wcieliliśmy się w role przewodników 

i podzieleni na grupy przedstawialiśmy krótko 

każde pomieszczenie. Podsumowaniem pobytu 

w nieborowskim pałacu był krótki quiz typu "co 

zapamiętałeś z" polegający na zadawaniu przez 

panią pytań dotyczących danych pokoi 

w pałacu. 

 Kolejnym punktem programu była wizyta 

w Warszawie. Całą grupą wybraliśmy się na 

czterogodzinne zakupy do Złotych Tarasów. 

Czas wolny uznaliśmy za udany 

a w szczególności dziewczyny z Litwy, które 

obkupiły się po same brzegi.  

 Po powrocie z Warszawy spotkaliśmy się 

w skierniewickiej kręgielni Classic, gdzie 

świetnie się bawiliśmy, a zwłaszcza chłopaki 

z Macedonii, ponieważ było to ich pierwsze 

spotkanie z tą grą.  

 Wieczór uznaliśmy za udany, ponieważ  tego 

dnia opadło całe napięcie, a jakiekolwiek 

bariery językowe zostały złamane i rozmowy 

w języku angielskim prowadziliśmy już bardziej 

swobodnie. 
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W środę, 4 października, cały dzień spędziliśmy 

w Warszawie. Wyjechaliśmy o godzinie 7:30 autokarem. 

 Pierwszym punktem programu były ogrody dachowe gdzie 

nasi goście zachwycali się pomysłowością i wykonaniem tak 

pieknego miejsca. Następnie czekała nas lekcja histori 

i sztuki w Zamku Królewskim, oczywiście po angielsku. Pan 

przewodnik wiedząc że są z nami koleżanki z Litwy, 

szczególnie wyróżniał momenty w histori gdzie była mowa 

o ich kraju. Po tej lekcji mieliśmy chwile wolnego czasu na 

Starym Mieście. Tego dnia ciągle mówiliśmy o historii, 

dlatego też jako kolejne nasze działanie znalazła się lekcja 

o Fryderyku Chopinie w Muzeum Chopina. 

 Mieliśmy za sobą już pół dnia i w końcu nastąpiło to na co 

wiele osób czekało czyli obiad, który przybliżył nas do 

jeszcze bardziej wyczekiwanego punktu. Chodziło o lekcje 

STEAM w Centrum Kopernika, gdzie najpierw 

odwiedziliśmy kosmos. Czyli z nałożonymi okularami 3D 

obejrzeliśmy filmy o Marsie i astronautach. O 18:30 było już 

ciemno co umiliło nam ogladanie Warszawy z góry z Pałacu 

Kultury i Nauki. Zarówno nasi goście jak i my 

zachwycaliśmy się pięknem naszej Stolicy o późnej porze. 

 Tak zakończyła się środowa wycieczka, a do domu 

wróciliśmy koło godziny 20:30

 

W czwartkowy dzień byliśmy w Skierniewicach. 

Dzień rozpoczeliśmy o godzinie 9:15a pierwszym 

miejscem jakie odwiedziliśmy razem z uczniami 

z Macedonii i Litwy były sklepy. Zakupy były 

pierwszym punktem programu. Następnie odbyła 

się lekcja biologii, historii i można powiedzieć że 

również plastyki, ponieważ naszym zadaniem 

było narysować mapę parku. Następnie 

przechadzając się uliczkami skierniewickiego 

parku zaznaczaliśmy odpowiednimi kolorami 

zabytki, miejsca do odpoczynku i miejsca 

przeznaczone dla dzieci. Później poszliśmy do 

kościoła św. Jakuba i tam mieliśmy krótką lekcję 

na temat jego historii. 

 Chłopcy z Macedonii bardzo interesują się 

sportem, dlatego też po zakończeniu zajęć 

w Skierniewicach udaliśmy się na salę 

gimnastyczną w Makowie, gdzie odbyły się 

rozgrywki w siatkówkę i piłkę ręczną. Ostatnim 

punktem programu były twórcze warsztaty 

ekokogiczne o tematyce "Co można zrobić z 

materiałów recyklingowych",  z których 

tworzyliśmy ekologiczne latawce.

. 
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Piątek był ostatnim dniem programu Erasmus+, dlatego też ten dzień pełen był łez i smutku. Jako 

pierwsze odbyło się podsumowanie działań w Polsce z naszymi gośćmi. Każdy powiedział, co 

najbardziej podobało mu się podczas tego tygodnia, co dał mu projekt Erasmus+ lub co zapamiętał 

najlepiej z wizyty w Polsce. Następnie przeszliśmy na świetlicę, gdzie Pani Drektor 

podziękowaławszystkim i przypomniała korzyści płynące z udziału w tym programie. Głos zabrały 

również panie kordynatorki z Litwy i Macedonii. Gdy dotarło do nas, że to już koniec, popłynęły łzy, 

najbardziej przeżywały to dziewczyny z Litwy, które za chwilę około godziny 12 miały wyjechać. 

Niektóre z nich obiecały, że odwiedzą jeszcze Polskę, ale i tak rozłąka z nowymi znajomymi była trudna 

do zniesienia. 

Na zakończenie wszyscy uczniowie, nauczyciele i uczestnicy programu Erasmus+ zrobili sobie 

pamiątkowe zdjęcie przed Gimnazjum 

Spędziliśmy z naszymi nowymi przyjaciółmi 5 dni, podczas których bardzo się ze sobą zżyliśmy. 

Atrakcji było co nie miara, a wieczorami udało nam się spotkać we własnym gronie – to słowa jednej 

z uczestniczek.        Karolina Różycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek 10 października 

o godzinie 8:10 nasze gimnazjum 

odwiedziły wolontariuszki 

z Hospicjum im. Anny Olszewskiej 

w Skierniewicach wraz z panią 

Moniką Kasprzyk. Przedstawiły nam 

prezentacje na temat ich działań, cech 

wolontariusza i wartości pomocy 

niesionej innym.  

 Zachęcili również uczniów 

należących do Szkolnego Koła 

Wolontariatu do udziału w wielu 

akcjach. Aktualnie hospicjum 

zmienia swoją siedzibę, z tego też 

powodu zaproponowali nam jako pierwsze działanie pomoc przy ich "przeprowadzce". Dowiedzieliśmy 

się  również, że organizują tak zwane dni otwarte w hospicjum. Ustaliliśmy, że spróbujemy ich 

odwiedzić już w nowej lokalizacji, a wszystkie akcje wymagające pomocy będziemy starali się 

wspierać.            Karolina Różycka 
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 Dzień Nauczyciela to dzień wyjątkowy i szczególny. Z tej okazji 13 października w naszej 

szkole odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 

oraz zaproszeni goście. Akademię rozpoczęła przewodnicząca szkoły pani Weronika Stępniak, która 

złożyła wszystkim życzenia i podziękowania. Następnie obejrzeliśmy ciekawy program artystyczny 

przygotowany przez uczniów, którzy śpiewem, wierszem i żartem wyrazili swoje podziękowania oraz 

słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom drobne 

upominki - własnoręcznie zrobione mydełka.  

Drodzy Nauczyciele 

Dziękujemy Wam za: dobre serce, troskę, zaufanie oraz trud, jaki codziennie wkładacie w naszą 

edukację. 

W imieniu wdzięcznej uczniowskiej społeczności życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości 

i cierpliwości a w prezencie dedykujemy Wam Nauczyciele krótki wiersz: 

Za to, że jednak i że pomimo  

za to, że z sercem, za to, że z nami 

za dni zdobione szczęścia chwilami 

za tę cierpliwość z duszą rozdartą 

i za tę wiarę, że jednak warto. 

DZIĘKUJEMY 

     Amelka Janus 
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 18 października w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Godności, którego hasłem 

przewodnim były słowa ,,Różni, ale równi". 

 Zadaniem uczniów było pokazanie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, niezależnie od koloru skóry, 

upodobań czy wyglądu. Z tej okazji wszyscy przygotowali plakietki, na których umieścili symbole i teksty 

popierające ideę godności.  

 Oprócz tego wszystkie klasy brały udział w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli na temat 

hejtu, trollingu i innych rodzajów cyberprzemocy. Warsztaty zainteresowały uczniów, gdyż każdy z nas 

korzysta z mediów społecznościowych, gdzie każdy może się stać ofiarą hejtu. 

Dzięki takim lekcjom wiemy jak radzić sobie z takimi problemami oraz jak pomóc osobom, które znajdują się 

w podobnej sytuacji. 

  

          Zuzia Kozłowska, Daria Stolarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

     Kacper Kwiatos 
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-Jasiu dlaczego masz z dyktanda te same błędy co Twój kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego. 

 

-Siedzą dwaj uczniowie i rozmawiają: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 

-I co wtedy robisz? 

-Czekam aż mi przejdzie. 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj uczniowie. 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego! 

-Ja też. Pani znów powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Najważniejsza dla ucznia 

2. Projekt prowadzony z Macedonią, Litwą i Rumunią 

3. Kiedy przeszkadzamy na lekcji nauczyciel zwraca nam ...... 

4. Zwalnia nas z pytania. 

5. Na lekcje i na przerwę. 

6. Do szkoły .............. codziennie. 

7. W każdej klasie wisi godło Polski, czyli orzeł na ....................tle. 

8. Spadają jesienią z drzew. 

9. Trzecia pora roku. 

10. Może być ich siedem w szkole w ciągu dnia. 

 

           Kasia Piekut 


