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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Bal choinkowo-walentynkowy 

 Walentynki 

 Wizyta w Muzeum w Łowiczu 

 Warsztaty profilaktyczne 

 Targi Edukacyjne 

 Szkolny Dzień Kobiet 

 Dzień liczby  

 Lekcja w Arboretum 

 XXIII sesja SDiM 

 Erasmus+-pobyt na Litwie 

 Sport  

 Konkursy 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

13 - 18 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna 

19, 20, 21 kwietnia EGZAMINY GIMNZJALNE dla uczniów klas trzecich  

24 kwietnia Święto Patrona Szkoły 

4-9 maja Tydzień Europejski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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 11 lutego w naszej szkole 

odbył się bal choinkowo- 

walentynkowy. Trwał on od 

godziny 16 do 22. Bal rozpoczął 

się od wspólnych tańców 

w wykonaniu uczniów, rodziców 

i nauczycieli: pociąg do znanej 

piosenki „Jedzie pociąg 

z daleka”, a następnie Belgijka. 

Wszyscy oddali się szaleństwu 

zabawy do muzyki puszczanej 

przez DJ-a. W międzyczasie 

mieliśmy okazję coś przekąsić 

i zjeść pizzę. Poczęstunek 

przygotowali rodzice uczniów.  

Na koniec każdy uczestnik balu otrzymał drobny upominek w postaci lizaka. Uczniowie miło 

spędzili czas na zabawie i tańcu z przyjaciółmi. Wszyscy świetnie się bawili. Z pewnością zapamiętamy 

tę choinkę na długo. 

      Natalia i Marlena 
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Walentynki to coroczne święto 

zakochanych, które obchodzone jest 

14 lutego. Obchodzi się je już od 

średniowiecza. Do Polski dotarło 

w latach 90 XX wieku. Nazwa ta 

pochodzi od Św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w kościele 

katolickim obchodzone jest też 

14 lutego. Ludzie tego dnia wysyłają do 

ukochanych „Walentynkę” - wiersz 

albo wyznanie miłosne. Walentynki to 

święto wszystkich zakochanych, 

zarówno tych, którzy są zakochani, jak 

i tych, którzy są nieśmiali i obawiają się 

wyznać swoje uczucie. 

 Tego dnia w naszym 

Gimnazjum działała poczta 

walentynkowa. Uczniowie w sklepiku 

szkolnym mogli kupić kartki 

walentynkowe oraz pierniki w kształcie serc pieczone przez wolontariuszy. Uczniowie zaangażowali się 

w to święto, więc w naszej szkole panował niecodzienny, miły i radosny nastrój. Tego dnia 

wolontariusze ubrali się na czerwono, a większość uczniów miała przylepione do koszulek symboliczne 

serduszka. 

           Klaudia  

 

 

 

 

21 lutego grupa uczniów Gimnazjum uczestniczyła 

w wycieczce do Muzeum w Łowiczu. Uczniowie 

mieli okazję przyjrzeć się kolekcji strojów 

ludowych, elementom dekoracyjnym izb 

księżackich, takim jak: wycinanki, pająki; poznali 

wyroby rzemiosła oraz przedmioty związane 

z obrzędowością. Oprócz zwiedzania uczniowie 

uczestniczyli w prelekcji na temat „Łowicz i okolice 

w Powstaniu Styczniowym”, podczas której poznali 

szczegóły walk powstańczych toczonych 

w Księstwie Łowickim oraz sylwetki łowiczan 

zaangażowanych w walkę narodowowyzwoleńczą. Najbardziej interesującym punktem zwiedzania 

muzeum był udział w warsztatach pod hasłem „Kręć się, kręć wrzeciono”. Każdy uczestnik wycieczki 

miał możliwość spróbowania trudnej dla współczesnego człowieka sztuki tkania na krosienkach.  

 Wizyta w muzeum przyniosła wszystkim wiele radości oraz była pouczającą lekcją historii.  
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21-22 lutego miało miejsce spotkanie z policjantami z Komendy Miejskiej 

Policji w Skierniewicach, w których uczestniczyły wszystkie klasy naszej 

szkoły. Warsztaty miały na celu uświadomienie nas o konsekwencjach czynów 

zabronionych. Panie policjantki opowiedziały o swojej pracy z trudną 

młodzieżą. Przypomniały też, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, dlatego 

należy przestrzegać netykiety. Wspólnie obejrzeliśmy film ukazujący jak ważne 

jest, by chronić swoją prywatność, gdyż nigdy nie wiemy, co może nas spotkać. 

Warsztaty były ciekawe i dały wiele do myślenia oraz ukazały, że każde 

działanie ma swoje konsekwencje. 

      Marlena i Natalia 

 

   

 

 

 W poniedziałek 6 marca uczniowie klas trzecich wybrali się na XV Skierniewickie Targi Edukacyjne 

"Szkoła dla gimnazjalisty”, które odbyły się w starej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. 

Wyjechaliśmy o 11.45 wynajętym przez szkołę autokarem. Na miejscu przywitało nas 24 przedstawicieli 

szkół ponadgimnazjalnych ze Skierniewic i okolic. Wśród wystawców znajdowały się również: poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, Biblioteka Pedagogiczna oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 

Mieliśmy szansę na zapoznanie się z oferowanymi przez szkoły kierunkami kształcenia, programami praktyk 

i zajęć dodatkowych. Po wyznaczonej nam godzinie wróciliśmy autokarem do szkoły. Niektórzy uczniowie 

zostali w Skierniewicach, aby udać się na dni otwarte w Szkole Zawodowej nr. 1 i 2 ("Budowlanka" 

i "Mechanik"). Być może dzięki informacjom ze szkół ponadgimnazjalnych uczniowie podjęli decyzję 

dotyczącą wyboru przyszłego liceum lub technikum. 

             Kinga i Karol 

 

Wykorzystano zdjęcie ze strony 
http://www.osirskierniewice.pl/aktualnosci/skierniewickie-targi-edukacyjne/ 
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8 marca 2017 r. odbył się apel z okazji Dnia 

Kobiet. Podczas tego apelu chłopcy, pod 

opieką pani Agnieszki Bojke, przedstawili 

scenkę kabaretową. Zagrali rewelacyjnie, 

wprowadzając wszystkich w dobry nastrój. 

Następnie ogłoszono wyniki 

przeprowadzonego wcześniej głosowania, 

które wyłoniło ideały według mężczyzn. 

Dziewczyną o najładniejszych oczach została 

Julia Karwat, posiadaczką najładniejszych 

włosów została Julia Kłąb, najpiękniej 

uśmiecha się Paulina Krawczyk, 

najzabawniejszą dziewczyną jest Oliwia Foks, 

a dumną posiadaczką najlepszej figury 

w szkole może pochwalić się Paulina 

Słomiana.  Wszyscy bawili się doskonale. Ten 

dzień był pełen wrażeń. Społeczność 

uczniowska wzięła czynny udział w szkolnym 

wydarzeniu kulturalnym. 

Na zakończenie chłopcy sprawili każdej z nas 

mały upominek. 

 

        Wiktoria Fliegel i Klaudia Placek  
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 23 marca w naszej szkole odbył się dzień liczby pi, 

inaczej zwanej ludolfiną. Uczniowie na piątej lekcyjnej 

obejrzeli dwa projekty gimnazjalne.  

 Pierwszy przygotowany przez uczennice klasy IIb 

dotyczył liczby π. Usłyszeliśmy ,,pi-ematy” stworzone 

przez uczniów klas drugich. Stworzono również gazetkę 

pod salą matematyczną dotyczącą najsłynniejszych 

polskich matematyków. Dowiedzieliśmy się, że jedna z 

uczennic naszej szkoły - Karolina Różycka zajęła III 

miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno - 

matematycznym, rozsławiając tym samym imię naszej 

szkoły w całym kraju.  

  Następnie zobaczyliśmy drugi projekt, 

przygotowany przez uczennice klasy IIc, poświęcony 

pracy w wolontariacie. Dziękujemy klasom drugim za ich 

zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie 

projektów i ich publiczne przedstawienie. 

Karolinie gratulujemy i życzymy następnych sukcesów! 

            Anna, Dorotka 

 

 

 

 

 

 7.03.2017r.uczniowie klasy IIIa i Ib pod opieką Pana Piotra 

Gradowskiego i Pani Aleksandry Gejo udali się do Muzeum Lasu 

i Drewna w Rogowie. Na miejscu klasa Ib udała się do auli na wykłady, 

klasa IIIa została podzielona na sześć grup. Starsza klasa  miała za zadanie 

rozpoznanie 9 drzew na terenie Arboretum. Otrzymaliśmy mapę ośrodka 

oraz klucze do rozpoznania gatunków drzew. Naszym celem było również 

narysowanie rośliny wraz z jej charakterystycznymi cechami. Myślę, że 

był to świetny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności orientacji 

w terenie. Na zakończenie Pani, która przedstawiła trzecioklasistom 

zasady "gry", wytłumaczyła nam dokładnie, jakie są to gatunki drzew i jak 

je odróżnić w codziennym życiu. Lekcja w terenie była odskocznią od 

codziennych zajęć. Nauczyliśmy się czytać mapę oraz jak odróżniać 

gatunki drzew iglastych. Uczniowie wrócili z uśmiechem na twarzy po 

aktywnie spędzonym dniu. Wycieczka umożliwiła nam spożytkowania 

czasu w przyjemny sposób, ale przede wszystkim pozyskanie wiedzy  

w innej formie. 
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 W tym roku po raz piąty uczniowie naszego Gimnazjum 

biorą udział w projekcie edukacyjnym XXIII sesji Sejmu Dzieci 

i Młodzieży. Projekt organizowany jest przez Kancelarię Sejmu 

we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem 

Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Celem 

projektu od ponad 20 lat jest ukazywanie, na czym polega 

odpowiedzialność obywatelska przez aktywizowanie młodych 

ludzi na rzecz społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat zasad 

funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. 

Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów, którzy staną się 

posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie SDiM odbywa się 1 czerwca, w Międzynarodowy 

Dzień Dziecka. 

W tym roku o ten zaszczytny tytuł walczy zespół złożony z dwóch uczennic klasy IIA: Aleksandry 

Grzelki i Julii Kłąb pod opieką pani Krystyny Strzemińskiej i pani Jolanty Markowicz. 

Tematem XXIII sesji SDiM jest: „Przestrzeń publiczna, jako miejsce wolne od symboli propagujących 

systemy totalitarne.  Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.   

Uczennice w ramach projektu zebrały informacje o Lokalnym Bohaterze Pani Mariannie 

Foks.  

 

MARIANNA FOKS (1919-2009)  

Wybitna Polka, patriotka i bohaterka. Przez 55 lat z wielkim oddaniem służyła 

ludziom, jako pielęgniarka. W 2001 roku za poświęcenie dla chorych oraz 

uratowanie podczas okupacji przed niewolą lub śmiercią wielu powstańców, została 

uhonorowana najwyższym odznaczeniem Czerwonego Krzyża - Medalem Florence 

Nightingale.  

 

Uczennice przeprowadziły szeroką akcję informacyjną na temat działalności pani Marianny 

Foks, lekcję historii dla gimnazjalistów i uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej.  

 Z inicjatywy uczennic w ramach XXIII sesji SDiM na kamieniu na skwerze przed Gimnazjum zostanie 

umieszczona tablica pamiątkowa ku czci Marianny Foks. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbędzie się 1 września 2017r. 
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 Nasza szkoła bierze udział w projekcie 

Erasmus+, o czym pisaliśmy w poprzednim 

numerze.  

W tym numerze prezentujemy wywiad 

przeprowadzony z Wiktorią Wach, która w marcu 

brała udział w spotkaniu na Litwie w ramach 

wymiany.  

-Dzień dobry. Bardzo nam miło, że możemy z 

Tobą porozmawiać. Jak minęła Ci podróż na 

Litwę? 

Podróż minęła mi bardzo dobrze. Podczas lotu nie 

było żadnych turbulencji i czułam się bardzo 

dobrze. Kiedy lecieliśmy mogłam podziwiać piękne 

widoki. 

-A co sądzisz o rodzinie, u której mieszkałaś? 

Była bardzo sympatyczna, lecz nie mogłam 

porozmawiać z rodzicami Laury, ponieważ nie 

mówią po angielsku. Mimo to, mogę stwierdzić, że 

są bardzo mili i sympatyczni. 

-W takim razie, czego obawiałaś się najbardziej? 

Moją największą obawą było to, że nie będę mogła 

dogadać się z resztą uczestników programu w innym 

języku. 

- Jakie zajęcia były dla Ciebie najciekawsze? 

Podczas wyjazdu najbardziej podobały mi się zajęcia 

w terenie oraz zajęcia z konstruowania robotów. 

Miło wspominam również zajęcia łączące 

matematykę z aktywnością fizyczną. 

-Dlaczego zdecydowałaś się  wziąć udział w tym 

projekcie? 

Byłam ciekawa nowej kultury, nowego kraju, 

nowych przygód, nowych tradycji. Chciałam również 

poznać nowe osoby i spróbować tradycyjnych 

litewskich potraw. 

- Na koniec chciałybyśmy zapytać Cię czy wg 

Ciebie warto brać udział w takich projektach? 

Tak, ponieważ „podróże kształcą” i możemy nauczyć 

się wielu ciekawych, przydatnych i mądrych rzeczy. 

Poznajemy też wtedy cudowne osoby. 

- Dziękuję jeszcze raz, że zgodziłaś się na 

udzielenie nam wywiadu. Życzymy Ci dalszych 

sukcesów. 

Również dziękuję. Była to dla mnie sama 

przyjemność móc opowiedzieć o wyjeździe na Litwę. 

         Zuzanna Kozłowska i Daria Stolarczyk 
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 15 lutego odbyły się gminne zawody w piłkę siatkową dziewcząt oraz chłopców. Zawody 

rozpoczęły się około godziny 11 a zakończyły o około 14. Rywalizacja toczyła się między pięcioma 

gimnazjami: Lipce Reymontowskie, Strzyboga, Godzianów, Głuchów oraz Maków. Gra odbywała się 

na zasadzie każdy z każdym i w ten sposób wyłoniono najlepsze drużyny. Walczyliśmy według czystej 

gry, czyli „fair play”- każdemu z nas znanej. Każdy skład liczył 6 osób: rozgrywający, atakujący, dwóch 

środkowych i dwóch przyjmujących.  

Obie drużyny (chłopcy i dziewczęta) z naszej szkoły uplasowały się na 2 miejscu. Drugie miejsce na 

''pudle'' zawdzięczamy naszej trenerce - p. Monice Olejnik, która bardzo dobrze nas przygotowała. 

Dziękujemy naszym sportowcom i życzymy jeszcze lepszych wyników. 

         

             Julia, Dorotka 

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny 

pt. „Matematyka – Lubię to!” 
 

MATEMATYKA jest użyteczna w życiu codziennym człowieka - z tym stwierdzeniem zgodzą się 

wszyscy. Ale piękno w matematyce nie każdy dostrzec potrafi. 

Uczennica Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie, Karolina Różycka, nie tylko dostrzegła owe 

piękno matematyki, ale po mistrzowsku przełożyła je na język sztuki! 

Karolina została laureatką III miejsca w kategorii gimnazja w Ogólnopolskim Konkursie "Matematyka-

Lubię to!". (w kategorii gimnazjaliści wpłynęło 1466 prac) 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki a patronat sprawowali: 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademia Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 

Gratulujemy! 

KONKURS WIEDZY O SEJMIE 
Konkurs wiedzy o Sejmie odbył się 27 marca 

w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Skierniewicach. W wydarzeniu, które już po 

raz czwarty zorganizowała poseł Dorota 

Rutkowska z Biurem Komunikacji Społecznej 

Kancelarii Sejmu, rywalizowało 58 uczniów. 

Konkurs rozpoczął się wykładem 

poprowadzonym przez pracowników 

Wszechnicy Sejmowej uatrakcyjnionym 

prezentacją multimedialną. Nasze Gimnazjum 

reprezentowały 4 uczennice: Anna Kocemba, 

Wiktoria Smolec, Natalia Smolarek i Weronika 

Grublewska. 
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Lekcja (biologii):  

Nauczyciel: A czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje 

w ogóle gniazd?  

Uczeń się zgłasza: Tak! To kukułka!  

Nauczyciel: A czemu nie?  

Uczeń: No bo mieszka w zegarach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


