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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Dzień Edukacji Narodowej  

 Dzień Niepodległości 

 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

 Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

 Trzecioklasiści w kinie 

 Lekcja biblioteczna 

 Wizyta w Teatrze Wielkim 

 Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu  

 Gimnazjum w oczach uczniów 

 Konkursy 

 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

6 grudnia-Mikołajki 

22 grudnia- klasowe wigilie  

23 grudnia-31 grudnia - Zimowa przerwa świąteczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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  14 października to 

święto szkolnictwa i oświaty 

upamiętniające powołanie 

Komisji Edukacji Narodowej przez króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Komisja 

została powołana przez Sejm Rozbiorowy 

14 października 1773 r. Dzień ten potocznie 

zwany jest Dniem Nauczyciela. W tym dniu 

nauczyciele otrzymują złote, srebrne, 

brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji 

Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji 

Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

 W naszym gimnazjum jest to również 

dzień szczególny. W tym dniu w naszej szkole 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej i ślubowania klas pierwszych. Na 

uroczystość przybyli zaproszeni goście: pani 

Jolanta Zarzycka-Karda - Dyrektor Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, 

Ksiądz Grzegorz Krupa oraz pani Urszula 

Szumska-Ceroń - Przewodnicząca Rady 

Rodziców.  O godzinie 9 cała społeczność 

szkolna zebrała się na górnym korytarzu. 

Wszyscy odświętnie ubrani. Po wprowadzeniu 

sztandaru i odśpiewaniu hymnu rozpoczęło się 

ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie 

klas pierwszych przyrzekali szacunek i dobre 

zachowanie wobec innych. Pani Dyrektor złożyła 

życzenia pierwszoklasistom, aby wytrwale 

dążyli do realizacji postawionych sobie celów. 

Po przyrzeczeniu odbyła się krótka cześć 

artystyczna z udziałem uczniów klas 

pierwszych. Po występie Samorząd Uczniowski 

złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom 

szkoły życzenia i wręczył kwiaty oraz  breloczki 

z napisem  „Super  nauczyciel”.   

Dzień ten  był bardzo miły zarówno dla nas jak  

i dla naszych nauczycieli. Był okazją do 

podziękowania naszym nauczycielom za ich trud 

włożony w naszą Edukację. 
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11 listopada 2016 roku obchodziliśmy 

98 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. O godzinie 12.00 

społeczność szkolna naszego Gimnazjum 

zgromadziła się w parafialnym kościele 

w Makowie, by uczestniczyć w uroczystej 

mszy świętej odprawionej przez 

ks. Prefekta Grzegorza Krupę. We mszy 

uczestniczyli przedstawiciele lokalnej 

władzy oraz mieszkańcy Gminy. Msza za 

Ojczyznę rozpoczęła się od wprowadzenia 

Sztandarów: Jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, gimnazjum i szkół 

podstawowych. Następnie został 

odśpiewany Hymn Polski. Była to bardzo podniosła i wzruszająca chwila. 

 Po mszy odbył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z naszego gimnazjum.  

Przedstawili oni dzieje Polski od I zaboru do odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

Przedstawienie było bardzo przejmujące i na pewno skłoniło widzów do zadumy i przemyśleń 

dotyczących czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.  Młodzi 

aktorzy otrzymali gromkie brawa za wspaniały występ. Uczniów przygotowała p. Renata Wójcik 

i p. Danuta Sułek. 

Na zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej pod batutą pana 

Mariana Chmielewskiego. 

Ta uroczysta msza była dla nas nie tylko modlitwą, była również wyrazem naszego patriotyzmu. 
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"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" Janusz Korczak 
 

 20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodziliśmy 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 

2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa 

człowieka zaczynają się od praw dziecka. 

W związku z Dniem Praw Dziecka poszczególne klasy 

otrzymały zestaw sześciu praw, aby stworzyć z nich 

transparenty. W poniedziałek 21.11.2016r. na długiej przerwie 

odbył się przemarsz po korytarzach, by przypomnieć uczniom 

ich prawa. Oprócz transparentów każda z klas wykonała plakat. 

Na wykonanych plakatach znalazły się nasze prawa oraz obowiązki. Do praw dziecka należą m.in. 

prawo do ochrony zdrowia, prawo do czasu wolnego, 

prawo do nauki i rozwoju oraz dostępu do informacji. 

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi 

gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, 

Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw 

Dziecka  

Nasz kraj uznawany jest za ojczyznę praw dziecka na 

arenie międzynarodowej, m.in. za sprawą Janusza 

Korczaka. Obecnie w Polsce o prawa dziecka dba Rzecznik 

Praw Dziecka -  pan Marek Michalak. 

Dzień Praw Dziecka przypomina o tym, iż każde dziecko 

jest Małym Człowiekiem i posiada swoje prawa, które 

należy respektować.  

 

 

 

 

 

 

5 października uczniowie klas drugich pod opieką 

wychowawców uczestniczyli w wycieczce do 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Obok 

zwiedzania Centrum Nauki uczniowie wzięli 

udział w niezwykle interesujących 

warsztatach, próbowali odpowiedzieć na 

zagadki naukowe, obserwowali 

przeprowadzanie doświadczeń, między 

innymi powstawanie reakcji chemicznych.   

 Centrum Nauki Kopernik to miejsce, w którym 

nauka łączy się z zabawą i na pewno każdy 

znajdzie coś dla siebie.  

      Kacper Karwat 
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We wtorek 11 października 

o godzinie 9:30 uczniowie klas 

trzecich pojechali do 

skierniewickiego kina na film 

biograficzny "Ostatnia rodzina" 

w reżyserii Jana Matuszyńskiego. 

Opowiadał on o codziennym życiu 

artysty Zdzisław Beksińskiego oraz 

o tragedii jego rodziny. Akcja filmu 

zaczyna się w 1977 roku, gdy 

Tomek Beksiński wprowadza się 

do swojego mieszkania. Jego 

rodzice mieszkają tuż obok, na tym 

samym osiedlu, przez co ich 

kontakty pozostają bardzo 

intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość Tomka powoduje, że jego matka - Zofia wciąż 

martwi się o syna. W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie poświęcić się sztuce. 

Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko 

o syna, ale także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem.  

 Był to film specyficzny i na pewno nas zaskoczył. Cieszymy się, że mogliśmy obejrzeć ten 

biograficzny film, zobaczyć trochę inne kino niż do tej pory. 

  Po dwugodzinnym filmie udaliśmy się do pizzerii Alhambra. O 14:30 wróciliśmy do szkoły. 

 

          Karol  i Kinga 

 

 

 

 

 W tym roku szkolnym przewidziane zostały 3 wyjazdy do biblioteki 

pedagogicznej w Skierniewicach. Pierwszy z nich odbył się 3 listopada, 

pozostałe 10 i 17 listopada. Lekcje przewidziane były dla naszych nowych 

uczniów. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach: ''Czy 

warto czytać  lektury?'' oraz ''Jak się uczyć?' 

Pierwszoklasiści czynnie uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach 

m.in: musieli wyostrzyć wszystkie swoje zmysły oraz wypowiedzieć się na 

dotyczący ich temat. 

Zajęcia odbywały się po 90 minut każde i prowadziła je Pani bibliotekarka. 

Pomysłodawcą udziału w warsztatach była pani Aleksandra Gejo. Wszyscy dobrze się bawili 

poszerzając swoją wiedzę na temat nauki. 

Po zakończonych warsztatach z uśmiechniętymi twarzami udali się do pobliskiej pizzerii. Uczniowie nie 

mogą doczekać się kolejnych warsztatów. 

          Anna Julia Dorota 
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W dn. 19.11.2016r. odbyła się wycieczka klas drugich 

i trzecich do Teatru Wielkiego w Łodzi na balet ,,Ziemia 

Obiecana”. Pojechaliśmy grupą prawie stu uczniów. 

Podróż odbyła się dwoma autokarami. Najpierw 

udaliśmy się do Manufaktury, centrum handlowo-

usługowo-rozrywkowego, zrewitalizowanego obiektu 

zabytkowego z czasów "Ziemi Obiecanej". Następnie 

dotarliśmy do teatru. Z wielkim zainteresowaniem 

oglądaliśmy balet przestawiający próbę odnalezienia się 

biedniejszych warstw w świecie robotników. Aktorzy za 

pomocą tańca i gestykulacji pokazali dzieje opisane  

w książce Władysława Reymonta pod tym samym 

tytułem. Po trwającym około dwie godziny pokazie 

udaliśmy się w podróż do domu. Mimo brzydkiej 

pogody świetnie się bawiliśmy. Mieliśmy okazję 

podziwiać nie tylko ten niezwykły spektakl baletowy, ale również piękną, drugą pod względem 

wielkości, scenę operową w Polsce.  

 W piątek 29 października w naszej szkole gościliśmy 

wolontariuszy ze skierniewickiego Hospicjum im. Anny 

Olszewskiej. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu 

pod opieką Pań - Moniki Seroczyńskiej oraz Agnieszki Bojke - 

zorganizowali spotkanie, w którym wzięli udział wolontariusze 

z  Gimnazjum nr 2 w Skierniewicach oraz ich opiekunka - 

Wiceprezes Hospicjum - Pani Monika Zdzieszyńska. Głównym 

celem tego spotkania było przedstawienie pracy wolontariatu oraz 

wymiana spostrzeżeń dotyczących tej działalności. Nasi goście 

opowiedzieli o akcjach, jakich są inicjatorami oraz o tych, w których 

biorą udział. Zachęcili nas do włączania się w podobne akcje. 

Podczas spotkania odbyło się szkolenie z podstawowej wiedzy o wolontariacie i działalności hospicjum, 

a każdy wolontariusz otrzymał certyfikat - ABC Wolontariatu. Następne takie szkolenie odbędzie się w piątek 

(04.11.2016). Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze. Mogliśmy podzielić się swoimi 

przeżyciami i doświadczeniami z członkami Hospicjum, którzy zachęcili nas do aktywnego działania na rzecz 

najbardziej potrzebujących pomocy. Możliwe, że weźmiemy udział w niektórych akcjach zaproponowanych 

przez naszych kolegów.         Karolina Różycka 

Akcja „Znicz” 
 W dniach 30-31 października oraz 1 listopada odbyła się Szkolna Akcja „Znicz”. Mimo niepogody, 

deszczu i zimnego wiatru wolontariusze z naszego Gimnazjum podczas świątecznych dni sprzedawali znicze 

przed cmentarzem parafialnym w Makowie, a także pobierali dobrowolne opłaty za możliwość skorzystania 

z parkingu. Wszyscy zaangażowani w akcję wolontariusze bardzo sumiennie oraz odpowiedzialnie 

potraktowali swoje zadanie. Opiekę nad młodzieżą pełnili nauczyciele Gimnazjum. Kwota uzyskana ze 

sprzedaży zniczy zostanie przeznaczona na pomoc potrzebującym oraz dofinansowanie imprez szkolnych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zakup naszych zniczy. 
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  Nasze gimnazjum jest bezpieczne i przyjazne dla ucznia. Tutaj możemy rozwijać swoje 

zainteresowania i pasje. 

 Wyniki przeprowadzanych ankiet wśród rodziców i uczniów potwierdzają, że my uczniowie czujemy 

się bezpiecznie w naszej szkole. W ubiegłym roku zwyciężyliśmy ogólnopolski konkurs dla szkół 

i uzyskaliśmy tytuł ,,Szkoły dobrego wychowania". Wbrew zarzutom pod adresem gimnazjów, my uważamy, 

że gimnazja stwarzają wiele możliwości do indywidualnego rozwoju. Bardzo często bywa tak, że dopiero 

w gimnazjum jesteśmy w stanie dostrzec swoje talenty i je rozwinąć. W naszym gimnazjum prężnie działa 

program ,,Szkoła odkrywców talentów", który wielu uczniom stworzył możliwości do realizowania swoich 

pasji. Podczas naszej 3 letniej nauki w gimnazjum zauważyliśmy, że nasze zdanie jest brane pod uwagę, 

dlatego nie boimy się wygłaszać go publicznie. Stało się tak głównie dzięki projektowi ,,Szkoła demokracji", 

który przygotował nas do życia w społeczeństwie obywatelskim. Wspólnie z nauczycielami decydujemy 

o wspólnych sprawach. Nasz samorząd uczniowski działa aktywnie i podejmuje wiele inicjatyw. Odbywają 

się cykliczne spotkania z dyrektorem i radą rodziców, podczas których przedstawiamy postulaty uczniów 

dotyczące życia szkoły. Samorząd uczniowski od 13 lat wydaje gazetę szkolną „Echa z Wojciecha”. Ponadto 

w naszej szkole działa wolontariat, który nauczył nas bezinteresownej pomocy dla innych i wykształcił w nas 

wrażliwość. Realizowane są również różne zadania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych 

i niepożądanych społecznie. Odbywają się zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń. Poprzez wycieczki 

i wyjazdy do kin, teatrów i bibliotek oraz centrów nauki mamy możliwość obcowania z kulturą i nauką 

również poza murami szkoły. Warto też wspomnieć o kadrze nauczycielskiej, która jest otwarta na nowe 

pomysły, ale także na nasze potrzeby. Darzymy ich zaufaniem, które jest odwzajemniane. Stanowią również 

dla wielu z nas wsparcie, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji. 

Gimnazjum to nie tylko budynek, w którym zdobywamy wiedzę, ale także miejsce, gdzie wielu z nas 

odnajduje samego siebie, miejsce gdzie możemy spotkać wiele bratnich dusz. Gimnazjum tworzą ludzie, to 

szkoła, z która się utożsamiamy i jesteśmy dumni, ze jesteśmy jej częścią.                                                                                                                                                                                                                                                       

           SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 Październik i listopad to miesiące, w których uczniowie 

sprawdzali swoją wiedzę w konkursach przedmiotowych. Poniżej 

przedstawiamy uczniów, którzy w danych konkursach zakwalifikowali 

się do następnego etapu: 

FASCYNUJĄCA FIZYKA: Anna Kocemba (3C), Izabela Meszka 

(3C), Marlena Łukasik (3A) ,Natalia Nowak(3B), Piotr Skalski (3b), 

Patrycja Smolarek (3B), Rafał Wach (3B), Weronika Grublewska (3A), 

Wiktor Redlicki (3B), Karolina Sukiennik(3C). 

PRZEZ LĄDA, MORZA I OCEANY:  Marlena Łukasik (3A), Natalia 

Łukasik (3A), Anna Tarnowska (3A),  Julia Paradowska (2B). 

LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO W LATACH 1768-1864 -Natalia Smolarek (3C). 

 

W konkursie wojewódzkim z wos-u-Natalia Smolarek (3C) i Anna Kocemba (3C). 

 W konkursie wojewódzkim z języka angielskiego – Natalia Nowak (3B) 

W konkursie wojewódzkim z geografii- Natalia Łukasik (3A), Marlena Łukasik (3A), Anna Tarnowska (3A) 

W konkursie wojewódzkim z języka polskiego – Julia Paradowska (2B) 

  

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych skukcesów!!! 

 

           Kinga i Karol 
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Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł... 

 

Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni? 

- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić... 

 

 

 

1.Stolica Nepalu 

2.Dowódca, który wywalczył niepodległość dla naszego państwa.   

3.Przyrząd do dokładnego pomiaru temperatury wrzenia 

4.Państwo, które ma cesarza jako władce. 

5.Lekarz dokonujący oględzin, obdukcji 

6.Elegancik, strojniś, wytworniś, wykwintniś    

7.Komentarz do Tory 

8.Mieszkaniec Efezu. 

9.Popularna zupa z Rosji 

10.Kolor herbaty zarezerwowany dla cesarza w starożytnych Chinach  

11.Obszar na pustyni lub półpustyni obfitujący w roślinność.  

12.Uczniowie często robią to na testach, kartkówkach. 

13.Śpiew wróbla.  

 

 

 

 

 


