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AKCJA ZNICZ 

 

 

 

 

 

  1listopada obchodzony był Dzień Wszystkich Świętych, w którym 

wspominaliśmy naszych bliskich zmarłych. Tego dnia wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu 

sprzedawali znicze oraz zbierali pieniądze do puszek na cmentarzu w Makowie przy głównym i 

bocznym wejściu. Cała akcja trwała od 7.30 do 17.30. Co dwie godziny robione były zmiany, 

wszystkich zaangażowanych wolontariuszy było 45 osób. Pomimo brzydkiej pogody wszystko 

przebiegło sprawnie, a znicze sprzedawały się bardzo dobrze.       

 Ola Różycka 
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Święto Niepodległości 
 

 W tym roku Święto Niepodległości wypadło w sobotę. Z tej 

okazji uroczysty apel odbył się w naszej szkole w piątek 

10 listopada. 

 Cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 na górnym 

korytarzu. Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej 

przygotowali uroczyste przedstawienie upamiętniające 

krwawą przeszłość Polski z okresu walki o niepodległość. 

Zostały w nim zawarte wiersze oraz piosenki patriotyczne. 

  Ten dzień pokazał nam jak długą i ciężką drogę przeszli nasi przodkowie, którzy walczyli o wolną 

i niepodległą Polskę.  

  Musimy pamiętać o tym, że siłę państwa stanowią jego obywatele i nie ma silniejszej miłości niż 

miłość do ojczyzny.  

    

Daria Stolarczyk i Zuzanna Kozłowska 
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 W piątek 10 listopada zaraz po apelu z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę, uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum wyjechali na wycieczkę do Teatru Wielkiego 

w Łodzi. Po dotarciu autokaru na miejsce wszyscy uczestnicy wycieczki wybrali się do Manufaktury, 

w której spędzili dwie godziny. Manufaktura była tylko początkowym przystankiem, dopiero potem 

odbył się gwóźdź programu naszej wycieczki czyli wizyta w Teatrze Wielkim. W owym budynku 

oglądaliśmy operę pod tytułem ''Halka'' Stanisława Moniuszki. Widowisko to zostało przygotowane 

z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia sceny Teatru Wielkiego w Łodzi. 

Spekl wywarł na nas ogromne wrazenie. 

 Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z zachwytem wyszli z teatru. Z wycieczki wróciliśmy 

o godzinie 22.30. Myślę, iż warto było jechać na taką ciekawą i pelną radości wycieczkę.  Dziękujemy 

pani Danucie Sułek za zorganizowanie wyjazdu i czekamy na następny. 

            Kasia Piekut 

 

                                                                                                                                            

 

 

W tym roku Gimnazjum Św. Wojciecha  przystąpiło do 

akcji „Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”. 

W związku z tym dniach 6 - 10 listopada 2017 roku 

przeprowadzonych zostało wiele działań: 

• Ortografika dla smyka – gimnazjaliści 

przygotowali i przeprowadzili zajęcia dla uczniów 

szkoły podstawowej. Były to zarówno ćwiczenia 

ortograficzne, jak i rozwijające umiejętność czytania ze 

zrozumieniem.  

• Mistrz ortografii – w środę 8 listopada uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum sprawdzali 

swoją wiedzę na temat ortografii – rozwiązywali zadania i pisali dyktando. Sprawdziany dostosowane 

były do poziomu edukacyjnego. Zadania dla szkoły podstawowej przygotowała p. M. Tomaszewska, zaś 

dla gimnazjum p. A. Gejo. W sumie w konkursie udział wzięło 17 uczniów (6 gimnazjalistów i 11 ze 

SP). 



ECHA Z WOJCIECHA  LISTOPAD/GRUDZIEŃ NR 3 (88) 2017 

• Bohater Andersena – konkurs 

plastyczny – prace można było zgłaszać do 10 

listopada. Niestety, ten konkurs nie cieszył się 

dużym zainteresowaniem. Zgłoszono dwie 

prace. Obie uczestniczki otrzymają nagrody. 

• U nas leniwe są tylko ósemki – 

nauczyciele przeprowadzali ćwiczenia 

kinezjologiczne podczas lekcji. Zestaw ćwiczeń 

wraz z opisem wykonania przygotowała p. A. 

Gejo i przekazała nauczycielom. Była to forma 

zajęć śródlekcyjnych, które uczniom przypadły 

do gustu. Chętnie je wykonywali, traktując jak 

zabawę. 

• Łamigłówki z ortografią –podczas 

zajęć świetlicowych uczniowie robili ćwiczenia 

językowe: rebusy, wykreślanki. Były też 

zadania matematyczne, łączenie kropek 

i malowanki. Wszystkie miały rozwijać 

spostrzeganie, logiczne myślenie, pomagały 

ćwiczyć sprawności manualne, a także 

sprawdzały i doskonaliły znajomość zasad 

ortograficznych. 

•  „Sławni dyslektycy”-  uczniowie klasy 

IIIa Szymon Krawczuk i Bartłomiej Świderek 

przygotowali prezentację na temat ludzi, którzy 

osiągnęli sukces, mimo że byli dyslektykami. 

 Celem tego przedsięwzięcia było 

propagowanie aktywnych metod pracy 

z uczniami z dysleksją, integracja uczniów, 

aktywne poznawanie reguł polskiej pisowni, stworzenie przyjaznej atmosfery, pogłębianie wiedzy na 

temat dysleksji, a także wzmacnianie poczucia swojej wartości. 

                                                                                                                                     

 

  

 21 listopada w naszym gimnazjum odbył się Dzień 

Życzliwości. Polegał on na tym, że na tablicy od wolontariatu 

wisiało wielkie papierowe (narysowane) drzewko, na którym 

uczniowie naklejali listki z imionami i nazwiskami życzliwych 

uczniów oraz nauczycieli gimnazjum. Listki żółte i zielone były 

przeznaczone dla uczniów, a czerwone dla nauczycieli. Cała akcja 

trwała od pierwszej do szóstej godziny lekcyjnej, dopiero na siódmej 

przewodnicząca szkoły, Weronika Stępniak, zorganizowała krótki 

apel i ogłosiła wyniki. Najbardziej życzliwym uczniem został 

Wiktor Foks z klasy 2c, natomiast najbardziej życzliwym 

nauczycielem została pani Monika Olejnik. Pomysł na ten dzień 

wziął się z projektu Patrycji Pąśko, Kasi Piekut i Patrycji Jagiełło 

z obecnej klasy 3a, który był bardzo podobny i odbył się rok temu. 

Moim zdaniem, pomysł na ''drzewko życzliwości''i w sumie cały ten 

dzień był naprawdę fajny i udany :) 
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     Jesteśmy pewni, że w naszej szkole jest dużo więcej życzliwych osób. Ten dzień uświadomił nam, że 

powinniśmy bardziej doceniać osoby, które są dla nas miłe i sami powinniśmy być pomocni dla innych                                                                                                                                                           

            Kasia Piekut  

 

 

 

 

 W listopadzie w ramach projektu Erasmus+ odbyła się wycieczka do Tomaszowa 

Mazowieckiego. Zwiedziliśmy tam  Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy oraz 

Podziemną Trasę Turystyczną "Groty Nagórzyckie''.  

   W wyjeździe udział wzięli uczniowie klasy 2c oraz szóstka uczniów programu, pod opieką pani Stań 

i pana Grabowskiego.  

   W czasie wyjazdu naszym zadaniem było uzupełnić kartę pracy a następnie rozwiązać sprawdzian 

dotyczący odwiedzanych miejsc. 

   Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat Tomaszowa i poznaliśmy historie miejsc, w których 

byliśmy. Wyjazd był bardzo ciekawym doświadczeniem i wszystkim się podobał, a my mamy nadzieję, 

że będzie więcej takich wyjazdów.                    Karolina Różycka,  Zuzanna Kozłowska 
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 Makowskie Gimnazjum zostało zaproszone do udziału w konferencji zorganizowanej przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach. Międzynarodowe spotkanie miało miejsce 

8 grudnia i przebiegało pod hasłem „Wielowymiarowość Kształcenia Ustawicznego”. Gimnazjum, jako  

Szkoła Odkrywców Talentów oraz zdobywca tytułu mistrza Odkrywania Talentów (Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie – 2014 r.), od lat prowadzi systemowe działania mające na celu odkrywanie, 

wspieranie i promowanie uzdolnień uczniów. Koordynatorkami działań są: p. Hanna Głuszek 

(nauczycielka matematyki, autorka Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień oraz innowacji 

programowo- metodycznej „ Matematyka piękna i użyteczna”) i p. Renata Wójcik (nauczycielka języka 

polskiego, autorka programu „W życiu… i w teatrze”, opiekunka koła teatralnego i pomysłodawczyni 

międzyszkolnego przeglądu teatrów  - Teatrozjady).  

 Nauczyciele Gimnazjum nieustannie doskonalą swój warsztat pracy, zdobywają nowe 

kompetencje, stosują nowoczesne rozwiązania metodyczne (ocenianie kształtujące). Wśród naszych 

absolwentów mamy laureatów i finalistów, wyróżnionych na szczeblu powiatu, województwa i kraju.    

 Gimnazjum na konferencji reprezentowały: p. Monika Stań i p. Monika Seroczyńska. W swoim 

wystąpieniu przedstawiły wpływ kształcenia ustawicznego nauczycieli na rozwój zainteresowań 

i talentów uczniów.  

 Udział w tym prestiżowym wydarzeniu jest dla makowskiego Gimnazjum wyróżnieniem 

i docenieniem prawie 20 letniej pracy Szkoły. Jesteśmy dumni, że z naszego doświadczenia czerpać 

będą inni, a nasze dobre praktyki ułatwią odkrywanie i wspieranie młodych talentów! 

           Hanna Głuszek 
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają 

osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się 

zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją 

z boku.  

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania 

dla trudu wolontariuszy na całym świecie, z inicjatywy ONZ, obchodzony jest od 1986 roku 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, 

jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na 

poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.   

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII 

i XIX wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy 

Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze 

lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX 

wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli 

czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. 

przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. Dziś na terenie naszego kraju istnieje sieć 

Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją 

ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa 

wolontariuszami. 
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Wolontariusze bardzo pracowicie rozpoczęli działania w grudniu. Tradycją są już Mikołajki. W tym 

roku wszyscy wolontariusze zebrali się 4 grudnia, aby robić ozdoby świąteczne i wręczyć sobie 

mikołajkowe prezenty.  

 We wtorek, 5 grudnia, Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach zorganizowało konkurs na 

temat wolontariatu i hospicjum. Odbyło się to z okazji międzynarodowego dnia wolontariatu. Nasze 

Szkolne Koło Wolontriatu reprezentowały Weronika Stępniak i Karolina Różycka. 

 W dniu 5 grudnia, po zakończonym konkursie wiedzy o wolontariacie, panie z hospicujum 

zaprosiły nas na piątkową uroczystość. 8 grudnia nasi wolontariusze razem z innymi kołami 

wolontriatu, współpracującymi z Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach, świętowali 

międzynarodowy dzień wolontariatu. Każde z obecnych kół miało okazję zaprezentować swoje 

osiągnięcia i krótko opowiedzieć o swojej działalności. Prezentację multimedialną na nasz temat 

przedstawiły wolontariuszki działające w naszym kole już trzy lata: Julia Kłąb i Karolina Różycka.   

Wysłuchaliśmy prezentacji innych szkół, z których niektóre akcje bardzo nas zainteresowały i mamy 

nadzieję że i nam uda się je zorganizować. Oczywiście nie mogło obyć się bez części artystycznej. 

Dziewczyny z hospicjum zaśpiewały piosenki w 2 językach: niemieckim i angielskim. Wszystkie były 

o tematyce związanej z pomocą i wartościami bliskimi każdemu wolontariuszowi.  

 Skoro jest święto musi być też tort i był a po skonsumowaniu przepysznego tortu nadeszła najbardziej 

wyczekiwania chwila - wyniki konkursu wiedzy organizowanego we wtorek. Z dumą możemy 

pochwalić się, że nasze wolontariuszki (Weronika Stępniak i Karolina Różycka) zajęły 3 miejsce. 

Nagrodą była drukarka na potrzeby Wolontriatu oraz upominki dla każdej z uczestniczek.  

Również w tym dniu ruszyliśmy z akcją Święty Wojciech Rozdaje. Jak co roku przed światami na 

dolnym korytarzu zawisły plakaty promujące akcję.  Stoją tam również pudełka, do których można 

wkładać przyniesione produkty spożywcze.   Karolina Różycka 
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W tym dniu radosnym, oczekiwanym, gdzie gasną spory, goją się rany, życzę 

wam zdrowia, życzę miłości, niech mały Jezus w sercach zagości, szczerości 

duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która jak miłość wzrasta, kochanej twarzy, co 

rano budzi i wokół pełno życzliwych ludzi. 

 

By Ci wszystko pasowało, by kłopotów było mało, by się wiodło znakomicie, by wesołe 

było życie. Sto całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek.  

 

Z okazji Bożego Narodzenia, składam Wam serdeczne życzenia. Niech Wam święta miłe 

będą, z dźwiękiem śpiewu i kolędą. Z wigilią tuż po zmroku i w radosnym Nowym Roku.  

 

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.  

Pachnących jodełek, z ogromem światełek.   

Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.  

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka. 
 

Świątecznej radości z czasu spędzonego z wyjątkowymi ludźmi 

i w wyjątkowej atmosferze -pięknego Bożego Narodzenia! 

 
 

W ten wigilijny dzień zaśnieżony, kiedy w kościele uderzą dzwony, przyjmijcie pełne życzenia radości, 

a w Nowym Roku szczęścia, zdrowia i pomyślności!  

 

Niechaj Betlejemskiej stajenki gwiazdka rozjaśni pokoje Waszego gniazdka i szczęściem rozjaśni cały 

mrok, a z drogi życia usunie wszelki smutek i zło 

 

 

Dzwonią dzwonki u sań, 

stół pełen wigilijnych dań,  

pod obrusem sianko leży,  

rodzina na Pasterkę bieży.  

Będą wszyscy kolędować,  

z narodzenia się radować. 

Kolędujmy i my wraz,  

bo radosny nadszedł czas. 

Ile ozdób na choince, 

Ile kartek leży w skrzynce, 

Ile potraw jest na stole, 

Ile siana masz w stodole, 

Ile spadło w górach śniegu, 

Ile czasu spędzasz w biegu 

Tyle w święta miej radości, 

dobra, ciepła i miłości

 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje wszystkich pomyślnością 

i szczęściem.  

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, niech spełniają się wszystkie Wasze marzenia.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mamy przyjemność złożyć w imieniu Szkolnego 

Zespołu Dziennikarskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym oraz sukcesów w przyszłości. 

    

Życzenia bożonarodzeniowe 
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Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jednego z nich mówi: - 

Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. - Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za co 

dziękować. - Wiem, ale mama mi kazała. 

 

Mama Jasia pracuje w kuchni. Przygotowuje potrawy wigilijne. Nagle słyszy głos Jasia dochodzący 

z pokoju: 

- Mamo, choinka się pali !!! 

- Tyle razy ci mówiłam, że nie mówi się „pali”, tylko „świeci” ! 

Jasiu po chwili: 

- Mamo, firanki się świecą !!!  

 

Pod koniec stycznia Nowak pyta spotkanego na ulicy kolegę:  

- Cóż to, Stefan, dopiero teraz choinkę niesiesz?  

- A no tak, bo na święta nie miałem pieniędzy, a teraz dostałem ją za darmo!  

 

Spotykają się dwaj kumple tuż przed Bożym Narodzeniem. 

– Kupiłeś już coś pod choinkę? – pyta pierwszy. 

– Tak, stojak – odpowiada drugi. 

 

Puk, puk!  

- Kto tam?  

- Merry.  

- Jaka Merry?  

- Merry Christmas! 

 

 

Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża:  

- Czy zabiłeś już karpia?  

- Tak, utopiłem go 

 

 

Przedszkolak pyta kolegę:  

- Co dostałeś na gwiazdkę?  

- Trąbkę.  

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!  

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę!  

- W jaki sposób?  

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA

1. czerwona zupa na Wigilię 

2. drzewko świąteczne 

3. składamy je sobie z okazji Świąt 

4. kto przynosi prezenty 

5. liczba potraw na stole wigilijnym 

6. msza odprawiana o północy w 

Wigilię 

7. wigilijna ryba 

8. śpiewane podczas świąt 

9. ryba w oleju 

10. na czubku choinki 

11. dzielimy się nim w Wigilię 

12. pojazd Mikołaja 

13. pada zimą 

14. pod nią całujemy się 

 

Filip Michalski i Kuba Grzelka 

 


