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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Obchody Dnia Niepodległości 

 Stop zwolnieniom z wf-u 

 Wernisaż Karoliny 

 Warsztaty profilaktyczne 

 Czy znamy swoje prawa? 

 Dzień Misia 

 Szkoła Demokracji 

 Wolontariat 

 Podaruj sobie sprawność 

SPORT 

 Gimnazjalna Liga Orlikowa 

 Zawody w tenisa  

 Uczniowski Klub Sportowy – laureatem 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka świąteczna 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  

20.12.2015 - Jasełka 

22.12.2015 – Kolędowanie i klasowe wigilie  

23.12.2015- 3-01.2016 Przerwa świąteczna 

 
 
 

 

 

 
Zespół redagujący gazetkę:  

koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką  pani Jolanty Markowicz 
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11 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia 

Niepodległości, w których udział wzięli mieszkańcy gminy 

Maków. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą 

świętą w kościele Św. Wojciecha w Makowie. Na 

uroczystość przybyli: Wójt Gminy Maków – Pan Jerzy 

Stankiewicz, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie szkół 

podstawowych wraz z pocztami sztandarowymi. Msza 

rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandarów – Jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, szkół podstawowych i 

gimnazjum. Po zakończeniu mszy uczniowie gimnazjum 

przedstawili montaż słowno-muzyczny. Wszyscy zgromadzeni 

w zadumie oglądali występ upamiętniający Święto Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Wszyscy byli pod wrażeniem 

umiejętności aktorskich uczniów naszego gimnazjum, których 

przygotowywała pani Renata Wójcik. Wydarzenie uświetniła 

orkiestra OSP w Makowie. Wiersze i pieśni patriotyczne 

złożyły się na wyjątkowy klimat. Uczestnicząc w akademii oddaliśmy szacunek wszystkim Polakom, 

tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Bo dziś nie musimy walczyć i strzelać, dziś nie 

musimy oddawać swego życia, lecz pamiętamy o tych, którzy nie szczędzili Ojczyźnie tego, co dla 

ludzi najcenniejsze - własnego życia, a wszystko po to, żeby Polska była Polską.  

 09 listopada br. w ramach programu Centrum 

Edukacji Obywatelskiej - „WF z klasą”, odbyła się 

debata na temat zajęć wychowania fizycznego. 

Poruszane były tematy związane ze zwolnieniami z wf-u,  

dyskryminacji kobiet w sporcie oraz zasady czystej  

i zdrowej gry 'Fair Play'. Obejrzeliśmy 3 krótkie filmy,  

z których dowiedzieliśmy się, jak ważną rolę odgrywa  

w naszym życiu wychowanie fizyczne. Debata 

przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, dzięki 

której uczniowie aktywnie i ochoczo wyrażali swoją 

opinię na temat zajęć wf. Spotkanie to uświadomiło nam, 

że nie warto przynosić zwolnienia z wf-u, ponieważ 

bardzo dużo na tym tracimy, stajemy się przez to otyłymi 

ludźmi, co ma niekorzystny wpływ na nasze życie. Zwykłe zajęcia mogą być kluczem do sukcesu  

i kariery sportowej. Serdecznie dziękujemy pani Monice Olejnik za przygotowanie debaty.   

                                                Julia, Anna, Dorota 
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20 listopada po raz pierwszy w naszej 

szkole odbyła się wystawa prac 

uczennicy klasy IA - Karoliny 

Różyckiej. Wystawę otworzyła pani 

Dyrektor Helena Groszkowska-

Grymuza. Tego samego dnia 

przeprowadziliśmy krótki wywiad  

z naszą artystką, która opowiedziała 

nam o swoich zainteresowaniach 

plastycznych. Dowiedzieliśmy się, że 

Karolina ma na swoim koncie ok.100 

prac i w przyszłości chciałaby 

uczęszczać do Akademii Sztuk 

Pięknych. Jej ulubioną techniką jest 

''sucha pastela''. Karolina rozwija 

swoje umiejętności już od 

najmłodszych lat. Najbardziej lubi malować martwą naturę.  

Wystawa każdemu zapierała dech w piersiach i nie możemy doczekać się następnej. Serdecznie 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 Pomysłodawczyniami wystawy były p. Anna Pająk oraz p. Jolanta Markowicz. 

           Julia, Dorota, Ania 

 

 Dnia 26 listopada odbyły się warsztaty dla uczniów naszego 

gimnazjum na temat używek, prowadzone przez panią psycholog - 

specjalistę ds. profilaktyki z Centrum Rozwiązywania problemów 

Społecznych w Warszawie. Warsztaty odbyły się na trzech 

poziomach: dla klas trzecich - Droga na skróty – dopalacze, dla klas 

drugich - Uśpieni, a dla klas pierwszych - Zagubieni. Celem 

warsztatów było kształtowanie umiejętności asertywnego 

odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, dostarczenie wiedzy 

i obalenie mitów na temat uzależnień.  

 Na warsztatach  pt. „Uśpieni”, w których uczestniczyły klasy drugie, dowiedzieliśmy się o działaniu 

narkotyków, dopalaczy oraz e-papierosów. Dowiedzieliśmy się, że narkotyki początkowo były 

przeznaczone do celów medycznych. Później okazało się, że uzależniają one bardziej niż się 

spodziewano i wycofano je z użytku. Działanie tych substancji skłoniło ludzi pragnących dużych 

pieniędzy, by sprzedawać je dla zysku. Następnie zaczęto produkować dopalacze, gdyż narkotyki 

szybko stały się nielegalne, a skład dopalaczy dowolnie można zmieniać. Pod koniec zajęć pani 

udostępniła uczniom okulary, dzięki którym zobaczyliśmy, jak widzą osoby pod wpływem używek. 

Dzięki warsztatom poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat substancji odurzających oraz dokonaliśmy 

głębszego wglądu w swoje zachowanie w sytuacjach trudnych. 

          Marlena i Natalia 
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Apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

 23 listopada uczniowie klas 

trzecich, pod opieką pani Moniki 

Stań, przygotowali apel 

poświęcony prawom dziecka.  

W tym roku mija 26 lat  

od uchwalenia Konwencji  

o Prawach Dziecka. Konwencja  

o Prawach Dziecka, zwana 

Światową Konstytucją Praw 

Dziecka, została uchwalona przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 

r. Inicjatorką tego dokumentu 

była Polska. Inspiracją dla 

twórców projektu była myśl 

Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka. 

  Z okazji Dnia Praw Dziecka uczennice klas drugich wykonały plakat, przedstawiający 

najważniejsze prawa dzieci, a Samorząd Uczniowski przedstawił prezentację multimedialną. Na 

apelu zostały przedstawione wyniki ankiety, na temat wiedzy o swoich prawach i obowiązkach 

uczniów naszego gimnazjum. Zdecydowana większość uczniów jest świadoma swoich praw. 

Wszyscy uczniowie muszą jednak pamiętać, że korzystając z praw nie mogą ograniczać praw innych 

– kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły, ma prawo do 

godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Musimy również pamiętać, że 

z każdym prawem wiążą się obowiązki - obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka rodziców, 

Polaka i człowieka!!!!       Natalia i Marlena 

25 listopada był dla nas bardzo miłym 

dniem. Uczniowie naszego gimnazjum 

obchodzili Dzień Misia. 

Wszyscy, którzy przynieśli pluszowe 

maskotki, byli zwolnieni z odpowiedzi 

ustnej (około 70 % uczniów skorzystało  

z tego przywileju). Nawet chłopcy 

przynieśli swoje przytulanki, z którymi 

radośnie przechadzali się podczas przerw 

po korytarzu szkolnym. Ola Zarębska 
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 Szkoła demokracji to projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem 

jest wzmocnienie w uczniach poczucia wpływu na sprawy szkoły i ulepszenie mechanizmów 

demokratycznych w szkole. 

 7 grudnia odbyły się trzecie warsztaty ,,Szkoły Demokracji” prowadzone przez pana Mateusza 

Koniecznego.  Celem spotkania było podsumowanie badań szkolnych, realizowanych przez 

poszczególne grupy uczniów oraz rozpoczęcie nowych zadań.  Na początku zajęć rozmawialiśmy 

o życiu szkoły. Głównie opowiadaliśmy o uroczystościach, które odbyły się w przeciągu dwóch 

miesięcy. Po miłym rozpoczęciu zajęć, każda z grup przedstawiała wyniki swoich badań.  Podczas 

wykonywania zadań wykorzystywaliśmy metody zdobywania informacji, które poznaliśmy na 

poprzednich zajęciach m.in. metoda flagi, ankieta i sonda balonowa. Po wystąpieniu każdej z grup 

omawialiśmy niektóre odpowiedzi, pojawiające się podczas wykonywania zadań. Opowiadaliśmy 

także o naszych uczuciach, które towarzyszyły podczas wykonywania badań. Później dokonaliśmy 

analizy siedmiu obszarów wymaganych do otrzymania certyfikatu Szkoły Demokracji. Wyłoniliśmy 

kilka problemów, które poddamy następnym badaniom. 

Podczas spotkania panowała miła i przyjemna atmosfera. Każdy angażował się w prace grup. Ten 

dzień był naprawdę interesujący. Czeka na nas wiele ciekawych doświadczeń podczas realizowania 

projektu.         Anna Kocemba 
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3 grudnia NARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- pamiętałeś? 

Jest to święto, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem tych 

obchodów jest przybliżenie społeczeństwu osób niepełnosprawnych a także okazją do zwiększenia 

świadomości publicznej o korzyściach 

płynących z integracji osób 

niepełnosprawnych. Każdego roku obchodom 

towarzyszy inna tematyka. Niepełnosprawność 

jest jednym z ważniejszych problemów 

współczesnego świata. Według danych ponad 

650 mln osób na świecie jest 

niepełnosprawnych. 

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza tak, 

jak co roku, obchodzimy 5 grudnia. Dzień ten 

został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólnie ONZ w 1985 roku. Wolontariat jest to dobrowolna, 

bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki 

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 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 Polsce istnieje kilka centrów 

wolontariatu, których zadaniem jest rekrutacja, szkolenie i kierowanie wolontariuszy do pracy. 

„Podaruj sobie sprawność” 
  4 grudnia grupa uczniów z wraz z panią 

Olejnik i panią Stań wybrali się na odwiedziny 

do Urzędu Gminy i Przedszkola w celu 

świętowania Mikołajek. Były to niezwykłe 

Mikołajki, gdyż głównym prezentem była 

aktywność fizyczna. Chcieliśmy zachęcić 

wszystkich, najmłodszych, i dorosłych, do 

aktywności ruchowej. Do wspólnej zabawy 

zapraszaliśmy też przechodniów. Naszą akcję 

zaczęliśmy od odwiedzin pani Dyrektor oraz 

nauczycieli. Następnie wyruszyliśmy do 

przedszkola. Maluchy były zdziwione a zarazem 

uradowane. Wszyscy byli włączeni w zabawę z nami. W drodze do UG ćwiczyliśmy z przechodniami, 

którzy chętnie brali udział w zabawie. W UG wraz z pracownikami rozciągaliśmy i rozluźnialiśmy 

nasze mięśnie. Urzędnicy chętnie z nami ćwiczyli. Święty Mikołaj na zakończenie rozdawał słodkie 

upominki. Dzień uważamy za udany. Za rok liczymy na kontynuację akcji.    

           Kamila Stępniak 
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W listopadzie zakończyła się ,,Gimnazjalna Liga Orlikowa”. Każda drużyna rozegrała 8 

meczy, którym sędziował nauczyciel wychowania fizycznego pan Piotr Gradowski.  

Wszystkim reprezentacjom klas gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Oto wyniki rozgrywek: 

 

Anna Tarnowska 

 

 

 

 3 listopada w Białej Rawskiej odbyły się zawody powiatowe 

w Tenisie Stołowym. Nasi utalentowani uczniowie zajęli wysokie 

miejsca. Dziewczęta zajęły 2 miejsce,a chłopcy 3. Było łącznie  

9 drużyn, nasza uplasowała się na 4 miejscu. Najlepszą tenisistką  

z naszej szkoły okazała się Julia Kapera uczennica klasy IIIB. 

Zawody polegały na czystej grze, czyli 'Fair Play'. Jesteśmy bardzo 

dumni z naszych sportowców. Gratulujemy i mamy nadzieję, że uczniowie nadal będą osiągać takie 

wysokie wyniki w sporcie.               

 Ia Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc Punkty Bramki 

Ia - 1:4 1:1 3:1 1:3 2:0 0:1 1:3 0:3 7 9-16 

Ib 4:1 - 1:0 7:0 1:3 4:0 2:2 0:4 0:2 13 19-12 

Ic 1:1 0:1 - 0:1 0:5 0:2 0:2 0:7 0:3 1 1-22 

IIa 1:3 0:7 1:0 - 0:10 1:2 0:3 0:6 0:2 3 3-33 

IIb 3:1 3:1` 5:0 10:0 - 4:1 0:0 0:1 1:1 17 26-4 

IIc 0:2 0:4 2:0 2:1 1:4 - 0:6 2:4 0:5 6 7-26 

IIIa 1:0 2:2 2:0 3:0 0:0 6:0 - 0:4 0:2 14 14-8 

IIIb 3:1 4:0 7:0 6:0 1:0 4:2 4:0 - 2:0 24 31-3 

IIIc 3:0 2:0 3:0 2:0 1:1 5:0 2:0 0:2 - 19 18-3 

Miejsce Punkty Bramki 

1. IIIb 24 31-3 

2. IIIc 19 18-3 

3. IIb 17 26-4 

4. IIIa 14 14-8 

5. Ib 13 19-12 

6. Ia 7 9-16 

7. IIc 6 7-26 

8. IIa 3 3-33 

9. Ic 1 1-22 
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 Julia,Ania,Dorota         

 

W sobotę, 21 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursu 

Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki pn „Inicjowanie powszechnej 

aktywności fizycznej w środowisku wiejskim”.  

Spośród 89 projektów nadesłanych z całego kraju wyłoniono 36 najlepszych (20 nagród i 16 

wyróżnień). Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że jednym z laureatów konkursu został 

Uczniowski Klub Sportowy Maków. Komisja konkursowa wysoko oceniła festyn sportowy „Dzień 

sportu i rodziny” organizowany we współpracy z Gminą Maków w czerwcu tego roku na makowskim 

Orliku. W uroczystości podsumowującej wyniki konkursu wzięła udział czteroosobowa delegacja 

naszego klubu: Wójt Gminy Maków – Jerzy Stankiewicz, prezes UKS – Piotr Gradowski oraz Marian 

Nowak i Wojciech Żelaźnicki. Nagrody dla klubu to okazała statuetka oraz pięć tysięcy złotych na 

zakup sprzętu sportowego. Sprzęt ten przeznaczony będzie głównie dla uczestników zajęć na Orliku 

oraz dla uczniów makowskich szkół. Podsumowanie konkursu było okazją do zaobserwowania, w jaki 

sposób kluby i stowarzyszenia sportowe zachęcają mieszkańców wsi i małych miasteczek do 

aktywnego spędzania czasu wolnego. Nie ukrywamy, że niektóre pomysły będziemy się starali 

wdrożyć także w naszej gminie. Atrakcyjnym punktem uroczystości było zwiedzanie z przewodnikiem 

Stadionu Narodowego.       Piotr Gradowski 
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Pomysły na życzenia  

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 

napełni Wasze serca spokojem i radością.  

 

Na zbliżające się Święta  

pragniemy złożyć życzenia  

przeżywania Bożego  

Narodzenia w zdrowiu, radości  

i ciepłej rodzinnej atmosferze.  

 

Dzwonią dzwonki u sań, stół pełen wigilijnych dań, pod obrusem sianko leży, rodzina na Pasterkę 

bieży. Będą wszyscy kolędować, z narodzenia Pana się radować. Kolędujmy i my wraz, bo radosny 

nadszedł czas.  

 

Świąteczny SMS-ik do Ciebie wysyłam z życzeniami, które sam wymyśliłem. Dużo szczęścia 

i radości wielu prezentów i miłych gości życzy…  

Humor świąteczny  

     Jasiu, co chcesz dostać pod choinkę?  

- Tę ciężarówkę, którą dziadek trzyma pod poduszką.     

 

Rozmawiają dwie przedszkolaczki: 

- Czy masz już choinkę? 

- Mam, ale sztuczną. 

- A święty Mikołaj był już u ciebie? 

- Był, ale też sztuczny. 

     

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą 

 trzymając w ręku wędkę. 

 Podchodzi do niego Jasiu i pyta: 

- Łowi pan ryby? 

- Nie, prezenty. 

   

 

 

 Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę  na zakończenie ferii świątecznych". 

Pomysły na prezent  

Świeczki zapachowe 

Kosmetyki 

Porcelanowe ozdoby 

Świąteczne obrazki 

Biżuteria 

Słodycze 

Książki 

Gry komputerowe 

Kalendarz  

Ozdoby choinkowe 

Ubrania  

Portfel 


