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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Piknik rodzinny 

 Ślubowanie klas pierwszych 

 Dzień Edukacji Narodowej  

 Lekcja geografii w terenie 

 Sport 

 Telewizja w naszej szkole 

 Wywiad z Mateuszem Bolimowskim 

 Medal za Długoletnią Służbę 

 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówki 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

1 listopada – Wszystkich Świętych 

10 listopada – dzień wolny od zajęć  

11 listopada – Święto Niepodległości 

30 listopada- Andrzejki 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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 W dniu 11 października 2014 roku odbył się 

pierwszy piknik rodzinny, pod hasłem „Na pikniku 

z rodzicami wszyscy są ze sobą zgrani''. Impreza 

została rozpoczęta przez panią Dyrektor o godzinie 

15.00. Następnie wszyscy zatańczyli Zumbę, 

prowadzoną przez panią Monikę Olejnik wraz 

z dziewczętami z klas drugich. Podczas tego tańca 

uczniowie, nauczyciele oraz rodzice świetnie się razem 

bawili.  Następną atrakcją pikniku były zawody 

pomiędzy synami a tatusiami.  Między innymi odbył 

się mecz, w którym przewagę osiągnęli i zwyciężyli 

synowie 5:2. Natomiast w konkurencji „Spacer 

farmera” wygrali tatusiowie. Okazję do wspólnej 

zabawy miały również mamy i córki. W konkurencji 

w przekładaniu hula hop wygrały córki a w trzepaniu 

jaj mamy. Po konkursach wszyscy udali się na 

poczęstunek. Grillowane kiełbaski oraz warzywne 

szaszłyki, w których przygotowaniu pomagali 

uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele, 

wszystkim smakowały. Gdy już wszyscy się posilili, 

odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród. 

Następnie uczniowie udali się na film „Kumba”, 

a rodzice wraz z nauczycielami na świetlicę, gdzie 

przy torcie, mogli wspólnie porozmawiać oraz 

obejrzeć skrót filmowy z imprezy nakręcony kamerą 

zakupioną przez rodziców.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim obecnym bardzo podobał się piknik i mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Za rok 

powtarzamy! Koniecznie!   

Joanna Wójt,  Karolina Jakubowska,  Kasia Piotrowska,  Klaudia Szczechowicz, Wiktor Strojek 

Piknik rodzinny 
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 We wtorek 14 października nie było zajęć lekcyjnych. Odbyło się wówczas w naszej 

szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu 

hymnu pierwszoklasiści złożyli przysięgę i stali się pełnoprawnymi uczniami naszego 

Gimnazjum. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali list powitalny, Kodeks Ucznia 

i długopis z logo szkoły. Następnie przemówienia wygłosili: p. Dyrektor Helena Groszkowska–

Grymuza, p. Jerzy Stankiewicz Wójt Gminy Maków, p. Emilia Smolarek przewodnicząca Rady 

Rodziców. Na zakończenie zaprezentowali swoje umiejętności uczniowie klas pierwszych, 

którzy ćwiczyli pod okiem pani Renaty Wójcik.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 października to 

święto wszystkich nauczycieli. 

Samorząd Uczniowski 

przygotował krótką część 

artystyczną oraz przekazał 

wszystkim nauczycielom 

życzenia i podziękowania za 

trud włożony w pracę. Zostały 

również ogłoszone wyniki 

ankiety przeprowadzonej wśród 

uczniów, w której uczniowie 

mogli wybrać tytuły najbardziej 

pasujące do pracowników 

naszego Gimnazjum. Samorząd 

nauczycielom i pozostałym 

pracownikom naszej szkoły 

wręczył przygotowane 

własnoręcznie zakładki 

z odpowiednim tytułem.  

 

Poniżej przedstawiamy tytuły: 

Najlepszy Dyrektor- pani Helena Groszkowska-Grymuza  

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
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Najlepiej poinformowana osoba w szkole - pani Hanna Mozga 

Najsympatyczniejsze panie woźne - pani Teresa Hofman, pani Teresa 

Kopińska, pani Mariola Kuchta i pani Zofia Kozieł 

Nauczyciel najbardziej wyrozumiały - pani Hanna Głuszek 

Pomocna dłoń -pani Grażyna Kowalska 

Nauczyciel najbardziej sprawiedliwy - pani Jolanta Markowicz 

Nauczyciel najbardziej cierpliwy - pani Krystyna Strzemińska 

Nauczyciel najbardziej aktywny - pani Monika Stań 

Nauczyciel najbardziej żywiołowy - pani Magdalena Rechnio 

Nauczyciel najbardziej życzliwy - pani Aleksandra Gejo 

Nauczyciel najbardziej tolerancyjny - pani Marzena Tomaszewska 

Nauczyciel najbardziej wymagający - pani Bożena Szafrańska 

Nauczyciel najbardziej sympatyczny - pani Anna Pająk 

Nauczyciel najbardziej pomysłowy - pani Monika Olejnik 

Artystyczna dusza - pani Joanna Sałek 

Nauczyciel najzabawniejszy - pan Piotr Gradowski 

Skarbnica wiedzy - pani Renata Wójcik 

Bystre oko - pani Monika Seroczyńska 

Dobra dusza - ks. Grzegorz Krupa 

Perfekcjonista - pani Danuta Bigos 

Najlepiej rozumie młodzież - pani Agnieszka Bojke 

Uroczystość zakończono piosenką „Mój nauczycielu”.  

, 

 
 

 Dnia 1 października 2014 roku 

wszystkie klasy I miały lekcje geografii. Nie 

była to zwykła lekcja. Mianowicie, była to 

lekcja w terenie, a dokładniej w lesie 

w Zwierzyńcu! Byli z nami trzej nauczyciele: 

wychowawczyni Ic - p. Jolanta Markowicz, 

p. Piotr Gradowski - biolog, p. Krystyna 

Strzemińska - nauczyciel geografii oraz 

p. Agnieszka Bojke - pedagog. Lekcję 

w terenie przeprowadzili nam dwaj mili 

panowie. Jeden z nich to absolwent naszego 

Gimnazjum. Było naprawdę bardzo ciekawie! 

Nauczyliśmy się orientować mapę przy 

pomocy busoli oraz odmierzać odległość 

z danych miejscowości. Na zakończenie 

ćwiczyliśmy musztrę. Na początku było trochę śmiechu, ponieważ myliły nam się strony, ale 

szybko pojęliśmy.  Pani Monika Olejnik będzie z nas na pewno zadowolona i dumna, iż potrafimy 

musztrę! Ta lekcja była naprawdę fantastyczna. Było troszkę zimno, ale co tam... Wytrzymaliśmy 

to jakoś. Dostaliśmy bluzy od przemiłych panów i było nam już ciepło. Dzięki nauczycielom, 

mogliśmy odetchnąć od codziennego zgiełku szkoły, powdychać trochę świeżego powietrza! Na 

długo pozostanie nam w pamięci ta lekcja. 

           Paulina Słomiana 

 

 

 

Lekcja geografii w terenie 
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W poniedziałek 13.10.2014r. odbyły się zawody w tenisie stołowym. W rywalizacji 

wzięły udział cztery drużyny dziewcząt oraz cztery drużyny chłopców. W dwuosobowych 

drużynach nasze Gimnazjum reprezentowali: Mikołaj Nowak i Łukasz Korbień oraz Julia 

Kapera i Aleksandra Granatowska. Dziewczęta zajęły I miejsce. Chłopcom poszło trochę gorzej, 

zajęli miejsce III, ale wierzymy, że na następnych zawodach będzie lepiej:). A oto szczegółowe  

wyniki! 

Rywalizacja chłopców 

I miejsce – Strzyboga 

II miejsce – Słupia 

III miejsce – Maków 

IV miejsce – Winna Góra 

Rywalizacja dziewcząt 

I miejsce – Maków 

II miejsce – Strzyboga 

III miejsce - Winna Góra 

IV miejsce – Słupia 

Julka i Ola jako laureatki wezmą udział w zawodach rejonowych. Trzymamy kciuki 

i gratulujemy !!! :D 

       Maja Gołębiewska, Małgorzata Maszkowska 

 

 

 

 

W czwartek, 30 października naszą szkołę odwiedziła ekipa telewizyjna 

,,Polsat Sport News”. Dziennikarze filmowali ciekawe lekcje wf-u 

prowadzone przez naszych nauczycieli.  

Na początku dziewczyny zaprezentowały Zumbę, a chłopcy stacyjki. 

Następnie prowadzący przeprowadził wywiad z p. Moniką Olejnik oraz 

z uczennicami: Natalią Strożek i Sandrą Szczurek. Padło pytanie: ,,Czy 

uważacie, że inne szkoły powinny brać z Was przykład?”  Wszyscy uważali, 

że tak, ponieważ nasze lekcje w-f są bardzo ciekawe - nie jest 

to tylko piłka nożna, siatkówka i koszykówka. Poza tym część 

uczniów uczęszcza na treningi po lekcjach i odnosi sukcesy 

w zawodach. 

Następnie ekipa telewizyjna przeniosła się na Orlik. Tam 

filmowała grę chłopców w palanta, a później redaktor 

przeprowadził krótki wywiad z p. Piotrem Gradowskim 

i z chłopcami: Mateuszem Kołaczkiem, Mateuszem 

Bolimowskim oraz Łukaszem Piechutem. Dziewczyny 

zaprezentowały też ćwiczenia i grę w ringo. 

Ekipa ,,Polsat Sport News” bardzo podziękowała nauczycielom za 

przeprowadzoną lekcję i opuścili naszą szkołę. Wszyscy byli 

zadowoleni, że wszystko się odbyło jak należy i że mogliśmy 

pokazać ciekawe sposoby spędzania wf-u. Naszych kolegów 

będziemy mogli obejrzeć na kanale ,,Polsat 

Sport News” w dniu 02.11.2014r. oraz 

09.11.2014r o godz. 12.30. 

Maja Gołębiewska,  

 Małgorzata Maszkowska, 

      Kamila Stępniak 

 

 

ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM 
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 Mateusz Bolimowski, uczeń klasy IIIC, w sobotę 18 października zdobył złoty 

medal w Międzynarodowym Turnieju Judo o Puchar Banku Spółdzielczego 

w  Skierniewicach. 

- Czy jesteś zadowolony z wyniku, jaki osiągnąłeś? 

- Tak, chociaż poziom zawodów nie był zbyt wysoki, miał raczej formę 

przygotowania do ważniejszych turniejów, wyłapania błędów i skorygowania ich. 

Były to moje pierwsze zawody w tym roku i w tej kategorii. 

- Czy planowane są jeszcze jakieś starty w zawodach w najbliższym czasie? 

- W planach przewidziany jest Puchar Polski w Gdyni, który odbędzie się   listopadzie 

oraz Mistrzostwa Polski   w Sochaczewie, które odbędą się w grudniu. 

- Jak przygotowujesz się do startów w turniejach? 

- Trenuję pięć razy w tygodniu po 1,5 godziny w klubie „Wojownik” i staram się 

prowadzić sportowy tryb życia. 

- Masz jedną z najlepszych średnich ocen w szkole i jesteś Przewodniczącym SU. Jak godzisz naukę z treningami? 

- Staram się jak najwięcej wynieść z lekcji, uczę się systematycznie i nie odkładam wszystkiego na ostatnią chwilę. 

- Czy masz jakieś rady dla tych, którzy chcieliby zdobywać podobne osiągnięcia? 

- Posłużę się mottem mojego trenera, które brzmi: „Sukces to lata ciężkiej pracy, olbrzymiej samodyscypliny 

i wielu wyrzeczeń.” 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.     Małgorzata Pracka 

 

 

 

Panie: Renata Wójcik i Krystyna Strzemińska zostały 

odznaczone Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.  

Dnia 16.10.2014r. Panie uczestniczyły w uroczystości 

wojewódzkiej, która odbyła się w auli Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Tam nauczyciele 

z powiatu: skierniewickiego, łowickiego i rawskiego oficjalnie 

otrzymali przyznane odznaczenia z rąk Wojewody i Kuratora Oświaty. Z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej na uroczystości odznaczono 51 nauczycieli. Miło nam, że 

pośród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele z naszego Gimnazjum. Nasz zespół 

dziennikarski przeprowadził wywiad z Paniami. 

ZD: Dlaczego zostały panie nauczycielkami? 

RW: Zostałam nauczycielką, dlatego, że było to moim marzeniem od najmłodszych lat. 

Chociaż nie ukrywam, że myślałam też o aktorstwie. Nauczyciel był to zawód, który cieszył się dużym uznaniem 

społecznym. Był osobą cenioną, miał wpływ na wizerunek młodego człowieka. To dawało satysfakcję. 

KS: Bardzo lubiłam dzieci, już jako mała dziewczynka często bawiłam się w szkołę. 

ZD: Ile lat uczą panie w naszej szkole? 

RW: Uczę od początku istnienia Gimnazjum. 

KS: Ogólnie uczę już 36 lat, a w naszym gimnazjum od samego początku istnienia szkoły. 

ZD: Co sprawia paniom największą przyjemność w nauczaniu? 

RW: Każdemu nauczycielowi sprawia przyjemność przede wszystkim to, że uczniowie dużo wynoszą z lekcji, 

mają możliwość sprawdzenia efektów swojej nauki. Dużą przyjemność sprawia spotkanie ucznia po latach, który 

mnie rozpozna, wspomina i mówi, że nasze lekcje to nie był czas stracony. Cieszy mnie, gdy młodzi ludzie będąc 

w liceum czy techników mówią, że nie mają żadnych problemów z przedmiotem. Człowiek widzi wtedy, że praca 

poszła w dobrym kierunku. 

KS: Największą przyjemność sprawia mi spotkanie i rozmowa z byłymi uczniami, również to, gdy mogę stawiać 

same dobre oceny. 

ZD: Co czuły panie odbierając Złoty Medal? 

RW: Przede wszystkim wzruszenie, że ktoś po tylu latach docenił moją pracę. Czułam satysfakcję, że ktoś 

zauważył moją pracę... 

KS: Czułam ogromną satysfakcję i oczywiście wielką radość. 

ZD: Dziękujemy za rozmowę i serdecznie gratulujemy! 

        Małgorzata Maszkowska, Maja Gołębiewska 
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Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości.  

Nagle mówi do mamy:  

- Mamo wujek i ciocia idą!  

- Nie mówi się wujek i ciocia tylko wujostwo.  

Wygląda dalej.  

- Mamo kuzyn i kuzynka idą!  

- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo.  

Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka i mówi do mamy:  

- Mamo dziadostwo idzie. 

 

Jest Jasiu w wodzie, ma wody po kolana.  

Przypływa 1 łódka i pan mówi z tej łódki:  

- Jasiu wchodź bo się utopisz.  

- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

Przypływa 2 łódka, Jasiu ma wody po pas i pan mówi:  

- Wchodź bo się utopisz.  

- Nie, ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

W końcu Jasiu ma wody po szyję i przypływa 3 łódka i 

pan mówi:  

- Wchodź Jasiu bo się utopisz.  

- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

No i Jasiu się utopił.  

Jest już w niebie i mówi do Boga:  

- Boże ja w ciebie tak wierzyłem, czemu ty mnie nie 

uratowałeś?  

- Bo ty głupi jesteś, ja po Ciebie trzy łódki wysłałem. 

 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.  

Mama obserwuje Jasia, wreszcie mówi:  

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.  

- Ale jak?  

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.  

Jasiu zwraca się do dziadzia:  

- Czemu tak mało?  

Mamo siku - mówi Jasiu  

-Nie bo zaraz samolot przyleci  

Za chwilę:  

-Mamo Leci!!!  

-Gdzie?  

-Po nogawkach 

 

       kawaly.tja.pl/o-jasiu.html   

        Kamila Stępniak 
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1. Kolejowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem. 

2. Tyran niemiecki w czasach II wojny światowej. Wcześniej był malarzem. 

3. Mózg komputera. 

4. Przedstawił prawo powszechnego ciążenia. 

5. Głównym zadaniem …..... jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. . 

6. Okres w historii kultury europejskiej obejmujący głównie XVI wiek. Inaczej odrodzenie. 

7. Szybkie tempo w muzyce. Z języka włoskiego 

8. Jedna z Korei z ustrojem socjalistycznym. 

9. Włoski supersamochód, najbardziej znane modele to: Aventador, Gallardo i Veneno. 

10. Morze międzykontynentalne leżące między Europą Azją i Afryką o powierzchni  

 ok. 2.5 ml. m
2
 

11. Największa i najpopularniejsza wyszukiwarka Maciek Mularz i Robert Kuchta 

 

 MATEMATYCZNY REBUS  

 

  ŁAMIGŁÓWKA 
Przełóż jedną zapałkę tak, by równanie  

było prawdziwe.    
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