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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Moja wymarzona ekopracownia 

 Wizyta w Radio RSC 

 11 listopada 

 Sztuka w naszej Gminie 

 Palenie zabija 

 Wolontariat w naszej szkole 

 Próbne egzaminy 

 Konkursy 

 

NA LUZIE 
 Zwyczaje i obrzędy świąt Bożego Narodzenia 

 Świąteczna krzyżówka 

 Życzenia Bożonarodzeniowe 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

22.XII.2014-5.I.2015 Przerwa świąteczna 

6 stycznia 2015 Święto Trzech Króli 

23 stycznia 2015r. - klasyfikacja śródroczna 

2 – 15 lutego 2015r - ferie zimowe 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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 W środę 6 listopada br. w naszej szkole odbyło się uroczyste 

otwarcie ekopracowni. Na to wydarzenie przybyli zaproszeni 

goście: p. Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa 

Łódzkiego, p. Jerzy Stankiewicz - wójt Gminy Maków, p. Jolanta 

Zarzycka – Karda – dyrektor GZEAS, p. Małgorzata Machaj – 

kierownik Referatu Inwestycji, p. Jolanta Szeliga – dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Makowie, przedstawiciele: prasy, Rady 

Rodziców - p. Lucyna Boryna  i Samorządu Uczniowskiego. 

     Podczas spotkania został zaprezentowany projekt pt. „Moja 

wymarzona ekopracownia”, którego autorem jest pan Piotr 

Gradowski. Udało się pozyskać 26 000 zł na doposażenie 

pracowni. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup tablicy 

interaktywnej, 10 profesjonalnych mikroskopów, 10 zestawów do 

badania czystości wody, gleby i powietrza, tablicę interaktywną, a także na plansze i mapy o tematyce 

ekologicznej. Zestawy do badania czystości będą używane na zajęciach turystyczno - ekologicznych 

na terenie Gminy Maków. W czerwcu zostanie stworzony raport o czystości naszej okolicy na 

podstawie badań przeprowadzonych przez uczniów naszej szkoły. Tablica interaktywna, podobnie jak 

mikroskopy, będzie wykorzystywana na lekcjach biologii. Niektóre funkcje tablicy to wyświetlanie 

filmów, map, wykresów, schematów, podkreślanie i zaznaczanie ważnych informacji, wykonywanie 

ćwiczeń czy możliwość pokazania na niej treści zawartych w podręczniku za pomocą dołączonej 

kamerki. W pracowni biologicznej zaszła jeszcze jedna zmiana. Na ścianach zawisły fotografie, 

których autorami są uczniowie Gimnazjum. Zostały one wykonane na szkolny konkurs pt. „Przyroda 

bliżej nas”, którego tematem były obiekty przyrodnicze. 

     Wszyscy mamy nadzieję, że dzięki nowym sprzętom i udogodnieniom lekcje biologii staną się 

przyjemniejsze i bardziej interesujące.  

 

           Małgorzata Pracka 
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Grupa uczennic z klasy II B, organizująca 

wystawę ,,Sztuka w Naszej Gminie”,  

19 listopada odwiedziła ekipę Radia RSC. 

Dziewczyny miały możliwość zaproszenia na 

organizowaną wystawę oraz ogłoszenia miłej 

informacji, że nasze Gimnazjum zostało 

laureatem w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół 

Odkrywców Talentów. Przyznano nam 

zaszczytny tytuł Mistrza Odkrywania Talentów 

w uznaniu całokształtu działań na rzecz rozwoju 

uzdolnień i zainteresowań uczniów. Nagranie 

można było wysłuchać na antenie Radia 

RSC 19 listopada 2014r. o godz. 17.15. 

Uczennice klasy II B wraz z opiekunami  

p. Marzeną Tomaszewską i p. Agnieszką 

Bojke miały możliwość zwiedzenia redakcji 

radiowej. Rozmawiałyśmy o  pracy 

radiowca ze wszystkimi redaktorami 

tworzącymi zespół RSC. Miałyśmy 

przyjemność poznać: Redaktor Naczelną – 

p.Violettę Karwat, Redaktora Muzycznego – 

p.Mariusza Kozłowskiego, p. Dagmarę 

Łojszczyk, p. Dominikę Dawidowicz,  

p. Pawła Mroza i p. Emilię Kowarę. 

Zostałyśmy bardzo miło przyjęte i na pewno 

długo będziemy pamiętały ten wyjazd – 

mówią koleżanki.     

                                       Małgorzata Maszkowska 

 

 

 

 

 We wtorek 11 listopada w Makowskim Kościele 

odbyła się uroczysta Msza upamiętniająca Święto 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę, po 123 latach 

niewoli. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00.  

Na mszy swoją obecnością zaszczyciły nas władze 

samorządowe: Wójt Gminy Maków – Pan Jerzy 

Stankiewicz, Sekretarz Gminy – Pani Maria Krawczyk, 

Dyrektor GZAES – Pani Jolanta Zarzycka – Karda. Na 

tę uroczystość przybyli również dyrektorzy, 

nauczyciele i uczniowie wszystkich gminnych szkół 

podstawowych wraz z pocztami sztandarowymi.  
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 Po uroczystościach odbyła się część artystyczna 

w wykonaniu uczniów naszego Gimnazjum 

przygotowanych przez panią Renatę Wójcik. Wszystkim 

obecnym bardzo się podobał występ, który został wykonany 

po mistrzowsku. Wydarzenie zostało uświetnione przez 

znakomitą orkiestrę OSP w Makowie. 

 Joanna Wójt, Karolina Łyś, Karolina Jakubowska 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 23.11.2014r. w godz. 10.00 – 

17.00 nasze Gimnazjum zamieniło się 

w galerię sztuki. Tego dnia można było 

obejrzeć prace 26 lokalnych artystów. 

Gości witały dziewczęta w strojach 

łowickich, komponujących się z łowickimi 

elementami wystawy. Miłośnicy sztuki 

mogli podziwiać prace wykonane 

różnorodnymi technikami plastycznymi: 

obrazy olejne, akwarele, rysunek, haft, 

rzeźba, wyroby szydełkowe, wyroby ze 

sznurka, decupage, modelarstwo, 

florystyka oraz kompozycje owocowe. 

Swoje prace zaprezentowały również 

uczennice klasy trzeciej: Aleksandra 

Moskwa, Natalia Ogórek, Klaudia 

Reczulska, Patrycja Soból oraz Martyna 

Piotrowska.  

Wystawę zorganizowały uczennice klasy 

drugiej: Magdalena Maciejak – 

koordynator, Beata Stań, Małgorzata 

Maszkowska, Maja Gołębiewska,  

Karolina Sałkowska pod kierunkiem pań: 

Marzeny Tomaszewskiej i Agnieszki Bojke 

w ramach realizowanego projektu ,,Młody 

Obywatel”.   

Wystawa cieszyła się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców Gminy 

Maków i nie tylko. Byli i tacy, którzy 

zainteresowali się kupnem prac. 

Zwiedzającym bardzo spodobała się 

wystawa. Liczą na więcej takich 

projektów. 

Na zakończenie wystawy zorganizowano 

spotkanie z artystami, na które przybyli: 

Wójt Gminy Maków Pan Jerzy 

Stankiewicz, Sekretarz UG Pani Maria 

Krawczyk, Przewodnicząca Rady 

Rodziców Pani Emilia Smolarek

. 

        Maja Gołębiewska Małgorzata Maszkowska 
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27 listopada 2014r. w naszej 

Szkole odbyło się spotkanie 

na temat uzależnienia od 

nikotyny. Spotkanie prowadzili studenci medycyny 

z Łodzi. Głównym celem tej prezentacji było pokazanie 

zagrożenia, jakim mogą być papierosy i zawarta w nich 

nikotyna oraz uzależnienia się od tej szkodliwej 

substancji. Dowiedzieliśmy się, jakie są przyczyny 

palenia, skutki tego nałogu oraz jakie szkodliwe 

substancje zawierają papierosy.   

Spotkanie takie było bardzo potrzebne, ponieważ 

uświadomiło nam, że nie warto eksperymentować 

z papierosami. 

              

         Paweł Caban i Daniel Łuczywek 

 

 11 grudnia odbył się apel z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

Wolontariusze przedstawili idee, cele wolontariatu 

oraz cechy wolontariusza. Poznaliśmy również plan 

pracy naszych wolontariuszy oraz ich dokonania. 

Dowiedzieliśmy się, że wolontariat, to dobrowolna, 

bezpłatna praca na rzecz innych lub na rzecz całego 

społeczeństwa. Wolontariuszem jest ten, kto 

dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia 

angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 

pozarządowych, a także rozmaitych instytucji 

działających w różnych obszarach społecznych. 

 W naszej szkole kołem wolontariatu opiekuje 

się p. Monika Seroczyńska przy pomocy p. Agnieszki 

Bojke, p.Danuty Bigos oraz księdza Grzegorza 

Krupy. Do szkolnego koła należy 55 uczniów. 

Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 15:30. Wolontariusze przeprowadzają różne 

akcje, np. Akcja Znicz czy Góra grosza. Zdobyte pieniądze przeznaczane są np. na 

dofinansowanie dla potrzebujących uczniów do wyjazdów do teatru, na wycieczki, na paczki 

świąteczne, organizowanie dni otwartych w szkole. Od 2010 roku wolontariusze zarobili 20 tyś. 

zł. 

 Jesteśmy dumni, że nasi wolontariusze chętnie podejmują bezinteresowną pracę na rzecz 

drugiego człowieka. Zachęcamy wszystkich do wspólnego działania, gdyż praca, którą wykonuje 

się dla innych za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. 

.  

       Joanna Wójt, Karolina Jakubowska 
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W dniach 4, 8 i 9 grudnia odbyły się w naszej szkole 

próbne egzaminy gimnazjalne. W pierwszym dniu 

egzaminów uczniowie klas trzecich pisali historię, 

wiedzę o społeczeństwie i język polski. Drugiego dnia 

sprawdzali się z wiedzy przyrodniczej oraz 

matematycznej. Trzeciego dnia pisali test z języków 

obcych - czyli j. angielski i j. niemiecki. 

Po rozmowie ze starszymi kolegami, możemy 

stwierdzić, że prawie wszyscy nastawieni są pozytywnie 

i optymistycznie.  Sądzą, że poszło im dobrze 

aczkolwiek na wyniki musimy poczekać. 

 Egzaminy próbne to sprawdzenie swoich umiejętności przed prawdziwymi egzaminami. Już 

niebawem, bo zaraz po feriach zimowych, trzecioklasistów czeka następna prób sił. 

Przypominamy, że w kwietniu prawdziwy egzamin gimnazjalny.  

Wszystkim Trzecioklasistom życzymy sukcesów na egzaminie oraz życzymy motywacji do 

nauki!!! 

      Karolina Łyś,  Joanna Wójt,Karolina Jakubowska   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Uczniowie naszego Gimnazjum chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach 

i osiągają sukcesy. Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapów 

rejonowych w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. 

j. polski: Agata Supera    

matematyka: Sandra Szczurek 

historia: Jakub Zielińsk i Weronika Rybus 

wos:  Agata Supera, Sandra Szczurek i Adam Jakubowski 

geografia: Agata Supera, Sandra Szczurek, Adam Jakubowski, Marta Więcek i Weronika Rybus 

Do finału konkursu „Fascynująca fizyka” zakwalifikowali się: Agata Supera i Mateusz 

Bolimowski 

Do finału konkursu „Matematyka moja pasja” zakwalifikowali się: Sandra Szczurek i Agata 

Supera 

Do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno-Turystycznego „Przez lądy, morza 

i oceany” zakwalifikowali się: Agata Supera, Marta Więcek, Mateusz Bolimowski, Adam 

Jakubowski, Przemek Wiórkiewicz, Weronika Rybus, Sandra Szczurek, Marcel Tracz, 

Małgorzata Pracka. 

    Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
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Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 

roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były 

w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego 

Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, 

a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - 

dzień przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem 

utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem 

Sprawiedliwości". Tajemnica Bożego Narodzenia polega 

na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby 

w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, 

nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest ograniczony czasem, 

przestrzenią i mocą.  

Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. 

W dniach przesilania zimowego zawieszano u sufitu gałązki 

jemioły, jodły, świerka, sosny, jako symbol 

zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, 

światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął 

ten zwyczaj, jako zapowiedź i znak Jezusa 

Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, 

bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest 

światłością świata.  

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się 

po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie 

pojawia się pierwsza gwiazda. Wtedy cała 

rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole 

nakrytym białym obrusem. Pod 

nim rozłożone jest siano. 

Kiedy już wszyscy domownicy staną 

wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna 

modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach 

Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, 

podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. 

W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą 

być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie 

ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole 

dodatkowe, puste nakrycie. W czasie Wigilii 

najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero, 

gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować 

czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, 

brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie 

wypada śpiewać nawet kolęd. 

 

Martyna Meszka 
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1. Wolny czas w zimie, nie chodzimy wtedy do szkoły, trwa 2 tygodnie. 

2. Legenda głosi, ze pocałunek pod tym krzewem przynosi szczęście. 

3. Sport zimowy, polega na zjeżdżaniu na desce ze stoku. 

4. Według tradycji wkłada się je pod obrus przy świątecznym stole. 

5. Jedna z 12 tradycyjnych potraw świątecznych (np. ruskie, lub z kapustą i  grzybami). 

6. Ostatnia pora roku. 

7. Zjeżdżamy na nich z górki po śniegu. 

8. Święty........ przynosi prezenty. 

9. Popularny gatunek drzewa do tworzenia choinek. 

10. Proces „kąpania” mięs w dymie.  

11.   Świąteczne podarunki, dzieci liczą na nie szczególnie. 

        Maciej Mularz i Robert Kuchta 
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W ten wigilijny dzień zaśnieżony,  

kiedy w kościele uderzą dzwony,  

przyjmijcie życzenia pełne radości,  

a w Nowym Roku szczęścia i pomyślności.  

 

 

W te Święta oraz wszystkie następne życzę wszystkiego dobrego   

Niech się spełnią świąteczne życzenia  

Te łatwe i te trudne do spełnienia  

Te duże i te małe  

Te mówione głośno lub niewypowiedziane wcale...:)  

 

 

Najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 

 oraz szczęśliwego Nowego Roku, 

aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, 

pokój, nadzieję i miłość. 

 

 

Niech Bóg miłością nasze dusze napełnia, niech Duch Święty swą rolę wypełnia. 

 A Jezusek maleńki dziś narodzony rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony. 

 

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, 

 niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. 

 

 

Pada śnieg, suną sanki jest renifer i bałwanki. 

Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. 

Niech te święta będą wyjątkowe a prezenty odlotowe.  

 

 

Nim gwiazdka zabłyśnie, nim święta przeminą, 

 niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną, 

niech się w Twoje życie szczęście, miłość wplata, 

 dziś, jutro, w Nowym Roku i po wszystkie lata! 

 

 

 
 

       Małgorzata Maszkowska i Maja Gołębiewska 


