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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Projekt Erasmus+ 

 Spotkanie w Macedonii 

 Lekcja fizyki w Eksperymentarium 

 Wieczór filmowy 

 Mikołajki 

 W oczekiwaniu na Boże Narodzenie 

 Nadszedł czas na Jasełka 

 Szkolne kolędowanie 

 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu  

 Podsumowanie I półrocza 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

 

11 lutego - bal choinkowo – walentynkowy 

14 WALENTYNKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 3 - 

ECHA Z WOJCIECHA  GRUDZIEŃ/STYCZEŃ NR 3 (83) 2016/2017 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nasze Gimnazjum zostało Beneficjentem 

Programu Erasmus+ w ramach sektora edukacji 

szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca 

szkół. W okresie od 1 września 2016 do 

31 sierpnia 2018, jako organizacja partnerska, 

będziemy współpracować ze szkołami z Litwy 

(koordynator), Macedonii i Rumunii. Wspólnie 

będziemy realizować partnerski projekt 

"Learning through Outdoor Experience" 

dotyczący nauczania i uczenia się poprzez 

edukację opartą na doświadczeniach 

i działaniach w środowisku naturalnym 

i kulturowym. 

Projekt współfinansowany jest w ramach 

programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

"Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół". 

 We wrześniu wyłoniono zespół projektowy 

oraz ustalono harmonogram działań. Szkolnym 

koordynatorem projektu jest Dyrektor Szkoły – 

Helena Groszkowska – Grymuza oraz 

nauczyciel języka angielskiego – Monika Stań. 

Do zespołu liderów Erasmus+ należą 

nauczyciele: Monika Olejnik, Grażyna 

Kowalska, Joanna Sałek. 

Projektem zostali objęci wszyscy uczniowie 

Gimnazjum, a wszyscy nauczyciele 

współpracują w realizacji zadań. 

 

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe  

Erasmus+ w Macedonii. 

 

W dniach 29 listopada – 01 grudnia 

odbyło się pierwsze spotkanie zespołów 

koordynujących programu Erasmus+. Naszą 

szkołę reprezentowały nauczycielki, M. Olejnik 

i M. Stań. W Macedonii spotkały się zespoły 

krajów partnerskich. 

Przez trzy dni nauczyciele ustalali daty 

międzynarodowych spotkań projektowych, 

krótkoterminowych wymian grup uczniów, 

podział zadań oraz szczegółowy plan działań na 

najbliższe dwa lata.  

Podczas wizyty każda szkoła 

przedstawiała propozycje działań 

przewidzianych w projekcie „Learning through 

outdoor experience”, czyli nauka poprzez 

działanie poza murami szkoły.  
Pierwszego dnia każda ze szkół 

przedstawiła prezentację, dzięki której 

poznaliśmy bliżej kraje partnerskie, 

miejscowości szkół, a co najbardziej 

interesujące, szkoły, z którymi współpracujemy. 

Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż 

okazuje się, że mimo wielu wspólnych tradycji 

szkolnych istnieje też wiele takich, których nie 
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znamy. Ciekawość uczestników wzbudził np. 

celebrowany w Polsce Dzień Nauczyciela. 

Okazuje się, że tylko w Polsce w tym 

szczególnym dniu spotykamy się z uczniami 

i rodzicami, aby wspólnie cieszyć się z tego 

święta. Nauczyciele z krajów partnerskich 

stwierdzili, ze jest to niezwykle miłe, gdy 

uczniowie przygotowują dla nas przedstawienie, 

wręczają nam kwiaty, tym samym okazując 

wdzięczność i szacunek dla zawodu 

nauczyciela. Podczas spotkań przedstawialiśmy 

również dotychczasową aktywność 

z wykorzystaniem środowiska naturalnego 

i kulturowego. Nas szczególnie zainspirowało 

działanie gospodarza w ramach recyklingu 

i postaw proekologicznych – pokaz mody 

w strojach stworzonych z surowców wtórnych. 

Okazuje się, że nauka poza murami szkoły 

może być bardzo ciekawa i inspirująca. 

Uczniowie zaprzyjaźnionych krajów uczą się 

poprzez pracę na farmach, w fabrykach, 

zakładach produkcyjnych itp. Dzięki projektowi 

niewątpliwie wykształcimy w naszej młodzieży 

podstawy przedsiębiorczości w myśl zasady 

„uczę się, aby działać”, jak również 

praktycznego wykorzystania wiedzy w życiu 

codziennym, kreatywności oraz 

odpowiedzialności za własny rozwój. 

Międzynarodowe spotkanie 

w Macedonii było okazją do analizy 

ankiet na temat uczenia się poprzez 

działanie, przeprowadzonym w naszych 

szkołach przed wizytą w Kumanovo. 

Wyniki ankiet były podobne w każdej 

szkole. Zarówno uczniowie, jak 

i rodzice uważają, że uczenie się 

poprzez działanie ma wiele korzyści i 

powinno być uwzględnione w planach pracy. 

 Podczas spotkań przeprowadziliśmy 

również konkurs na logo naszego projektu. 

Każdy z krajów partnerskich przygotował 

projekt w formie elektronicznej i papierowej. 

Oficjalnym logo projektu zostało logo 

opracowane przez naszą uczennicę Wiktorię 

Wach z klasy IIC, wybrane jednogłośnie 

przez pozostałe kraje.   

Poza czasochłonną i trudną pracą nad 

planowaniem, mieliśmy również okazję poznać 

uroczą okolicę miasta Kumanovo i Skopje. Nasi 

gospodarze przygotowali dla nas szereg atrakcji, 

oczywiście nawiązujących do nauki poprzez 

aktywność – przybliżenie języka 

macedońskiego, kultury, tradycji i sztuki 

(zwiedzanie Kumanovo i stolicy Macedonii, 

Skopje).  Mieliśmy okazję również obserwować 

uczniów podczas nauki (programowanie, 

malowanie, sztuka designu, podstawy 

krawiectwa i inne).  

Ostatniego dnia dokonaliśmy ewaluacji 

spotkania w Macedonii i otrzymaliśmy 

certyfikaty uczestnictwa. 

Spotkanie z partnerami w Macedonii 

było dla nas niezwykle ciekawe i inspirujące, 

zwłaszcza, że mogliśmy poznać pracę 

nauczycieli i uczniów różnych typów szkół z 

różnych krajów. Było dla nas okazją do 

wymiany doświadczeń i ustalenia szczegółów 

dotyczących realizowanego projektu. 

Jesteśmy bardzo zadowolone z wizyty w 

Macedonii – doskonała organizacja, gościnność 

i troska Macedońskich partnerów, udana 

współpraca z partnerami podczas pracy nad 

projektem, inspirujące rozmowy.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejne 

spotkania… 
  Monika Olejnik, Monika Stań 

 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 5 - 

ECHA Z WOJCIECHA  GRUDZIEŃ/STYCZEŃ NR 3 (83) 2016/2017 

9 grudnia uczniowie Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie w ramach udziału w projekcie 

„Erasmus+” wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Punktualnie o godzinie siódmej rano pod opieką 

naszych nauczycielek – p. Hanny Głuszek i p. Jolanty Markowicz wyruszyliśmy autokarem do stolicy 

naszego województwa.  

W pierwszej kolejności 

odwiedziliśmy centrum handlowe 

„Manufaktura” - jednak nie po to, by zrobić 

zakupy, ale aby wziąć udział w warsztatach 

dotyczących wybranych zagadnień 

z zakresu fizyki. Przypomnieliśmy sobie, co 

to jest ciśnienie i jakie jest jego 

zastosowanie. Wykonywaliśmy dużo 

ciekawych doświadczeń. Świetnie się 

bawiliśmy, a przy tym przypomnieliśmy 

i utrwaliliśmy wiedzę na temat ciśnienia. 

Następnie przejechaliśmy autokarem na 

Wydział Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 

Łódzkiego, gdzie czekał na nas jeden 

z pracowników naukowych tej placówki. 

W bardzo interesujący, a zarazem 

przystępny sposób przedstawił on 

zagadnienia dotyczące 

promieniotwórczości oraz bezpieczeństwa 

radiacyjnego. Dowiedzieliśmy się na 

przykład, że w płucach nałogowych 

palaczy tytoniu zalega uran! W toku zajęć 

praktycznych poznaliśmy też metody 

oznaczania poziomu pierwiastków 

radioaktywnych w wybranych minerałach. Mogliśmy również obejrzeć wiele ciekawych eksponatów i 

narzędzi służących do przeprowadzania eksperymentów fizycznych. 

Ostatnim, lecz bardzo przyjemnym akcentem naszej wycieczki były zakupy w „Manufakturze”. 

Mieliśmy okazję wspólnie coś przekąsić i podzielić się wrażeniami z wyjazdu. Około godziny 16.30 

troszkę zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni wróciliśmy do Makowa. Ten szkolny wyjazd na długo 

zostanie w mojej pamięci.”         Julia Kłąb 
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2 grudnia odbył się 3 ''Mikołajkowy 

wieczór filmowy''. Rozpoczął się o godzinie 

16.00 a zakończył chwilę po godzinie 20.00. 

Uczniowie wybrali, jako pierwszy, film 

pt: ''Lucy''. Opowiadał on o młodej 

dziewczynie, która wpadła w ręce handlarzy 

narkotyków. W wyniku nieprzewidzianych 

okoliczności jej możliwości mózgu wzrosły 

z 10 do 100%. Następnym i jednocześnie 

ostatnim filmem był ''Niemożliwe'. 

Opowiadał on o historii rodziny – Marii, 

Henry'ego i ich trzech synów, która przeżyła 

tsunami w Tajlandii w 2004 roku. 

Na wieczorze filmowym pojawiło się 

ponad 100 osób i kilku opiekunów- nauczycieli. Była możliwość zamówienia pizzy, z której większość 

osób skorzystała. Wszyscy świetnie się bawili miło spędzając czas w gronie swoich koleżanek 

i kolegów. Z dobrymi humorami wrócili do domu. Czekamy na następną taką rozrywkę. 

          Julia, Anna, Dorota 

 

 

 

6 grudnia 2016 r. samorząd 

uczniowski zorganizował 

szkolne mikołajki. Ogłoszony 

został również konkurs na 

najbardziej świąteczną klasę. 

Uczniowie przebierali się w 

stroje Mikołaja (czapki, 

płaszcze, reniferowe rogi, itp.) 

Klasy i korytarze przystrojone 

były ozdobami świątecznymi.  

W każdej klasie odbywały się 

mikołajki, na których uczniowie 

obdarowywali się prezentami. 

W szkole panował miły 

świąteczny nastrój. Dziękujemy 

za zaangażowanie wszystkich 

uczniów.   

    

           Klaudia i Wiktoria 

  

 

 

 

 

 

 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 7 - 

ECHA Z WOJCIECHA  GRUDZIEŃ/STYCZEŃ NR 3 (83) 2016/2017 

  

  4 grudnia zespół Szkolnego Koła 

Wolontariatu uczestniczył w Jarmarku 

Bożonarodzeniowym, który odbył się na sali 

gimnastycznej w Makowie. Gimnazjaliści 

sprzedawali własnoręcznie wykonane ozdoby 

świąteczne. Dekoracje świąteczne cieszyły się 

zainteresowaniem, były podziwiane i chętnie 

kupowane przez odwiedzających Jarmark. Dochód 

z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby 

szkoły. 

 

 

Grudniowy, niedzielny wieczór…. Choć na dworze było 

ponuro i chłodno, serca wszystkich przybyłych na 

makowskie Jasełka rozgrzewała kolęda… 

Tradycją naszej szkoły są Jasełka przygotowywane przez 

uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. 18 grudnia 

o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej w Makowie spotkali 

się uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władz Gminy 

Maków oraz wszyscy, którzy pragnęli przeżyć tajemnicę 

Narodzenia Pańskiego. Piękna scenografia wprowadziła 

zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą 

zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy 

i wokaliści. Młodzi artyści znakomicie odegrali role 

biblijnych postaci: Mędrców ze Wschodu, Maryi, św. 

Józefa, Heroda, Aniołów i Diabłów. Przypomnieli również, 

jak ważne dla każdego człowieka są wartości takie jak: 

wiara, nadzieja, miłość, dobro oraz że w dzisiejszym świecie 

łatwo jest zapomnieć o miłości Boga. Obok świetnie 

przygotowanej gry aktorskiej zachwyt wzbudziły partie 

solowe wykonane przez uczniów Gimnazjum-Kacpra 

Kwiatosa, Karolinę Maszkowską i Weronikę Grublewską. 

Misterium Bożonarodzeniowe wprowadziło wszystkich 

w świąteczny klimat. Występy artystów nagrodzono 

gromkimi brawami. Widowisko słowno - muzyczne 

przygotowały Panie: Renata Wójcik oraz Danuta Bigos 

natomiast nad przygotowaniem solistów i chóru czuwała 

Pani Danuta Sułek. 

Po przedstawieniu głos zabrali zaproszeni goście: Wójt 

Gminy Maków Pan Jerzy Stankiewicz, Przewodniczący 

Rady Gminy Pan Dariusz Kuleta, Dyrektor Delegatury 

w Skierniewicach Kuratorium Oświaty w Łodzi Pani Irena 

Lesiak, Dyrektor Gimnazjum Pani Helena Groszkowska- 

Grymuza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Jolanta 

Szeliga. Wszyscy dziękowali uczniom oraz ich opiekunkom 

za trud włożony w przygotowanie widowiska i składali 

świąteczne życzenia. Artyści otrzymali od Pana Wójta słodkie upominki. 
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 22 grudnia w naszej szkole miało miejsce spotkanie kolędowe. Podczas świątecznego apelu zostały 

podsumowane konkursy: na najładniejszą kartkę świąteczną w języku angielskim oraz na najciekawszy 

wystrój sali lekcyjnej. Wśród zwycięzców na najładniejszą kartkę świąteczną w języku angielskim 

znalazły się uczennice klasy I c: Julia Sut, Zuzanna Bolimowska i Daria Ambroziak. W konkurencji klas 

na najciekawsze zdjęcie prezentujące wystrój sali lekcyjnej I miejsce zajęli uczniowie z klasy I a. Kolejną 

–ważną dla społeczności uczniowskiej - informacją było ogłoszenie wyników głosowania na rzecznika 

praw ucznia - została nim pani Monika Stań. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a pani Monice 

życzymy owocnej pracy.  

Sympatycznym elementem apelu 

było zaśpiewanie przez każdą klasę 

kolędy. Wszyscy przygotowali się 

znakomicie, każdy uczeń tego dnia 

poczuł się artystą i mógł wystąpić na 

„szkolnej scenie”. Niektórzy 

wykonawcy zaskoczyli wszystkich 

ciekawą interpretacją utworu 

świątecznego: były partie solowe, 

chóralne oraz śpiewane przy 

akompaniamencie fletu, saksofonu. 

Po prezentacji kolęd przez uczniów, 

na ich życzenie, również zespół 

nauczycieli na czele z Panią 

Dyrektor zaśpiewał „W żłobie 

leży…”, a ponieważ publiczność 

domagała się bisów, pedagodzy 

z przyjemnością oddali się 

świątecznemu kolędowaniu. 

 

Podsumowaniem tego wyjątkowego 

apelu były świąteczno-noworoczne 

życzenia, które skierowała do całej 

społeczności szkolnej Pani Dyrektor 

Helena Groszkowska-Grymuza 

Tego dnia w klasach odbyły się 

spotkania wigilijne. Oprócz łamania 

się opłatkiem, życzeń, nie zabrakło 

również wspólnego kolędowania oraz 

miłej, rodzinnej atmosfery. 
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Wolontariat 
CO TO JEST WOLONTARIAT? 
(łac. voluntarius – dobrowolny)  dobrowolna, 

bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub 

całego społeczeństwa, wykraczająca poza 

związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie 

wolontariatu. 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

WOLONTARIUSZA 

Święto obchodzone corocznie   

5 grudnia ustanowione zostało przez 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 

roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas 

i umiejętności poświęcony na rzecz innych ludzi. 

 

KIM JEST WOLONTARIUSZ ? 
Są  to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób 

i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi 

w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, schroniskach dla zwierząt. 

 

NAJCZĘSTSZE MOTYWACJE WOLONTARIUSZY: 

 chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; 

 potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości; 

 chęć bycia potrzebnym; 

 chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało; 

 chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych 

W naszej szkole również działa szkole koło wolontariatu. Każdy z nas może zostać wolontariuszem, 

wystarczą życzliwość i dobre chęci ! Dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkania szkolnego 

koła wolontariatu, które odbywają się we wtorki na 9 godzinie lekcyjnej. 

         Zuzanna Cz., Ola J., Kamila M. 
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Tak niedawno rozpoczynaliśmy rok szkolny, a tu już nadszedł czas na podsumowanie I półrocza. 

Poniżej prezentujemy średnie ocen klas. Ogólne wyniki nie najgorsze, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby 

nie było lepiej. Przeanalizujcie swoje wyniki i może coś da się poprawić?  

Gratulujemy wszystkim osiągnięć i życzymy jeszcze wyższych wyników na koniec roku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z nas czeka na nie z utęsknieniem. Jedni z Was będą je spędzać aktywnie, inni spokojnie. Pamiętajmy 

jednak o bezpieczeństwie podczas ferii. Poniżej kilka rad: 

 

PAMIĘTAJ! 

 Woda to żywioł, również zimą.  

 Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych lodowisk. 

 Unikaj nieznanych, zamarzniętych akwenów wodnych. 

 Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów 

kolejowych! 

 Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 

 Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał! 

 

 

PRZYPOMINAMY TELEFONY ALARMOWE: 

 

POLICJA – 997 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112  

 

 

 

Pamiętaj! Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić 

ferie zimowe bezpiecznie. 
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–Puk, puk! 

- Kto tam? 

- Matematyka . 

- Sama? 

- Nie, z zagrożeniem. 

 

Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka! 

 

Na lekcji geografii: 

- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa - mówi nauczycielka. 

- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się Jasio. 

 

–Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz "nic"? 

- Czasownikiem.  

- ?!  

- Bo odpowiada na pytanie "Co robi?". ' 

  

 

-Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

 

 

1.Miejsce, na którym jeździmy na łyżwach. 

2.Podczas ferii powinniśmy przestrzegać 

zasad... 

3.Czemu służą ferie? 

4.Skoki... 

5.Ptak zostający na zimę, który ma 

charakterystyczny czub i szarobrązowe 

upierzenie. 

6.Najstarsze góry w Polsce. 

7.Promieniowanie podczerwone. 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 


