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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Klasowe wigilie 

 Wspólne kolędowanie 

 Jasełka 

 Warsztaty „Szkoła Demokracji” 

 Ferie w naszym Gimnazjum 

 Podsumowanie I półrocza 

 Walentynki 

 Sport 

 Pomagajmy bezdomnym zwierzętom. 

 Recenzja gry 

 

NA LUZIE 
 Kącik kulinarny 

 Karnawałowa moda 

 Humor szkolny 

 Krzyżówka 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

18.02.2014-20.02.2014 Egzaminy próbne dla klas trzecich 

8.03.2014 Dzień Kobiet  

  

 

 

 

 

Zespół redakcyjny: uczniowie klas drugich, uczęszczający na zajęcia dziennikarskie.  

Projekt graficzny strony tytułowej: Dagmara Maciejak 

Opiekun koła dziennikarskiego: Jolanta Markowicz 
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 Dnia 19 grudnia, w naszej 

szkole odbyły się wigilie klasowe. 

Uczniowie przygotowali na ten dzień 

poczęstunek, który stanowił 

improwizacje świątecznej wieczerzy. 

W klasach panowała wyjątkowo miła 

atmosfera. Wszyscy składali sobie 

życzenia i dzielili się opłatkiem. 

Wychowawcy rozmawiali z uczniami. 

Tak spędzony czas sprawił radość nie 

tylko młodzieży, lecz również 

i wychowawcom. Pani Dyrektor 

odwiedziła wszystkie klasy, złożyła 

życzenia i rozdała kalendarze na 2014 

rok. Było to naprawdę niezwykłe 

spotkanie, które wszystkim przyniosło 

chwilę odpoczynku i możliwość 

oderwania się od obowiązków 

szkolnych.  

          Julia Białkowska 
 

 

  Dnia 20.12.2013 roku na 6 i 7 

lekcji nadszedł czas na wspólne 

kolędowanie. Każda klasa 

przygotowała kolędę, którą 

zaprezentowała całej szkole. Na 

koniec zaśpiewali nauczyciele, 

czym sprawili swoim uczniom 

wielką frajdę.  

 Tego dnia również 

rozstrzygnięto konkursy, w których 

brały udział wszystkie klasy:  

* na najdłuższy łańcuch – wygrała 

klasa 3b 

* na klasową bombkę – wygrała 

klasa 2b  

  Na pewno wszyscy 

zapamiętają ten dzień!!! 

 

Paulina Boryna 
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„Bracia patrzcie jeno, jak niebo goreje 

znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. 

Rzućmy budy, warty, stada,niechaj nimi Pan Bóg włada. 

A my do Betlejem, do Betlejem” 

 Przygotowania do tego dnia trwały około 2 miesiące, aż 

w końcu nadszedł ten dzień 20.12.2013 roku. O godzinie 17:30 

w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Makowie 

odbyły się jasełka. Nad grupą artystów czuwały pani Danuta Bigos 

oraz pani Renata Wójcik, a nad wokalistkami pani Danuta Sułek. 

 Na scenie można było zobaczyć uczniów naszego 

gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Na widowni zasiedli 

zaproszeni goście z Urzędu Gminy, nauczyciele i pani Dyrektor 

Szkoły Podstawowej oraz 

Gimnazjum, bliscy 

występujących oraz wszyscy 

zainteresowani. 

  W całym natłoku 

przedświątecznych obowiązków 

przenieśliśmy się na chwilę do 

czasów Narodzin Chrystusa, aby 

nierzadko w zabawny sposób 

przybliżyć wydarzenia sprzed 

ponad 2000 lat. W jasełkach nie 

mogło zabraknąć oczywiście 

takich postaci jak trzej królowie, 

pasterze, herod na czele 

z Józefem i Maryją. Przedstawienie 

zawierało również elementy 

współczesne. Obok świetnej gry 

aktorskiej nie zabrakło też 

bożonarodzeniowych piosenek w 

wykonaniu uczennic naszej szkoły: 

Darii Smulskiej i Wiktorii Grochali. 

Dziewczęta wykazały się niebywałym 

talentem i wręcz anielskimi głosami.  

Po występie głos zabrali Wójt Gminy 

pan Jerzy Stankiewicz, przewodniczący 

Rady Gminy pan Dariusz Kuleta oraz 

pani Dyrektor szkoły podstawowej i 

Dyrektor gimnazjum.  

  Wszystkim zgromadzonym 

występ bardzo się podobał. Artyści 

dostali gromkie brawa. Bez wątpienia każdy, kto zaszczycił nas swoją obecnością pozostał długo pod  

wielkim wrażeniem.   Paulina Boryna i Michał Zdun 
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Dnia 16.01.2014 roku w naszej 

szkole już po raz drugi w tym roku 

szkolnym odbyły się warsztaty 

„Szkoła Demokracji” prowadzone 

przez Pana Mateusza Koniecznego. 

Cele warsztatu: 

1. Podsumowanie działań 

dotyczących projektu. 

2. Wybranie obszaru, metod 

współdecydowania.   

3. Zaplanowanie procesu 

współdecydowania (krok po kroku). 

4. Zarysowanie wizji szkoły po 

zmianie spowodowanej działaniami 

w projekcie. 

Na początku spotkania 

zagraliśmy w grę mającą na celu 

wprowadzenie miłego nastroju.  Następnie na małych karteczkach pisaliśmy, co nam się podobało 

w poprzednim spotkaniu, oraz czego oczekujemy po tych warsztatach. 

Rozmawialiśmy o metodach współdecydowania, a następnie wywiązała się dyskusja na temat 

ryzykownego zachowania w naszej szkole oraz motywacji uczniów. 

W następnym etapie spotkania zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i przedstawialiśmy scenki 

na wybrany temat. Pierwsza grupa wybrała temat „Aktywny uczeń = Aktywna szkoła” i przedstawiła 

go w formie debaty, a grupa druga wybrała temat „Szkolni aktorzy” i przedstawiła go w formie 

krótkich scenek z życia ucznia. 

 Kolejny etap dotyczył współdecydowania. Wypisywaliśmy w punktach, na czym polega dobry 

proces współdecydowania: 

Każdy powinien mieć prawo głosu*, 

ale musi mieć świadomość tematu*, 

na który się wypowiada. Musimy 

wysłuchać* tych, którzy wyrażają 

swoje zdanie, a także mieć do niego 

szacunek, ponieważ każdy głos jest 

równy*. Na koniec wszyscy 

podejmują wspólną decyzję*. 

Czwarty i ostatni już etap w tym 

spotkaniu dotyczył zmian po 

poprzednim spotkaniu. Uczniowie 

wdali się w dyskusję związaną z tym, 

co się zmieniło i co chcą zmienić 

w naszej szkole. 

Na koniec podsumowaliśmy 

spotkanie oraz wybraliśmy temat na 

ostatnie trzecie warsztaty, które 

odbędą się niebawem. 

Paulina Boryna  

*- warunki dobrego współdecydowania. 
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W czasie ferii nasze Gimnazjum oferowało szereg zajęć dla chętnych osób. Codziennie 

prowadzone były zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe na Orliku oraz na sali gimnastycznej. 

Zorganizowane zostały również wyjazdy: wycieczka do Teatru Roma w Warszawie, do Zamku 

Królewskiego, Dzień Otwarty dla szóstoklasistów. Krótko mówiąc, każdy mógł wybrać dla siebie 

coś interesującego. 

 

Wolontariusze z odwiedzinami. W ferie, 

29.01.2014 roku o godzinie 13.00 chętni 

wolontariusze wybrali się w odwiedziny do 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „DOM” 

w Skierniewicach. Na spotkanie z dziećmi wybrało 

się około 15 wolontariuszy z dwiema opiekunkami: 

panią Gejo oraz z panią Stań. 

Wolontariusze przygotowali gry, zabawy 

i malowanki dla dzieci. Do placówki „DOM” udali 

się autobusem. Tam zostali gorąco przywitani 

przez dzieci i młodzież. Nasi uczniowie 

i wychowankowie placówki podzielili się na dwie 

grupy i miło spędzili ze sobą czas. Niestety 

w miłym towarzystwie czas szybko mija i już o godzinie 16 musieli udać się na przystanek 

autobusowy, którym bezpiecznie wrócili do swoich domów. 

W podzięce od dzieci wolontariusze dostali drobny upominek w formie pięknego obrazka. 

Wszystkim wolontariuszom wyjazd bardzo się podobał!!! 

Paulina Boryna 

 

Zwiedzanie Zamku Królewskiego 23 stycznia 2014 roku grupa uczniów naszego Gimnazjum 

wybrała się do Warszawy w celu zwiedzania Zamku Królewskiego. Uczniowie mieli okazję nie tylko 

podziwiać sale, odznaczające się bogactwem i przepychem, ale poznać również historię siedziby 

polskich królów. 

Szóstoklasiści w Gimnazjum. Podczas ferii 

zimowych w dniach 21 i 22 stycznia odwiedzili nasze 

gimnazjum szóstoklasiści. Łącznie przybyło do nas 

70 szóstoklasistów. Przygotowane dla nich były różne 

zajęcia, na początek wszyscy pisali konkurs 

o Św. Wojciechu, następnie odbył się festiwal nauki, 

w którym były następujące przedmioty: angielski, 

niemiecki, biologia, chemia, matematyka, historia, 

geografia, warsztaty teatralne oraz zajęcia 

dziennikarskie. Były również zajęcia w bibliotece 

„Sąd nad książką”. Podczas krótkiej przerwy 

szostoklasiści poszli na poczęstunek w świetlicy, przygotowany przez wolontariat. Następnie były 

zajęcia sportowe „żyj aktywnie”, w którym  były różne pokazy i mini zawody. Szóstoklasiści chętnie 

uczestniczyli w zajęciach, które dla nich przygotowaliśmy. 

Angelika Sałkowska 
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 6 lutego 2014 r. odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze. Wszyscy mogli 

poznać wyniki w nauce poszczególnych klas, uczniów, którzy otrzymali stypendium szkolne 

oraz stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego. Został również rozstrzygnięty konkurs 

o Puchar Dyrektora „Wiosło Wojciecha”. Podsumowano również działalność SU. Na 

zakończenie odbył się pokaz talentów. 

 

 

 

Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego w I semestrze roku szkolnego 2013/14 

Samorząd w naszej szkole działa bardzo aktywnie. Poniżej prezentujemy część działań. Całe 

sprawozdanie możecie przeczytać na stronie www naszego Gimnazjum w zakładce Samorząd 

Uczniowski. 

 - Demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego 

- Organizacja Halloween  

- Dyskoteka andrzejkowa, wróżby 

- Dyżury uczniowskie 

- Festiwal filmowy 

- Pomoc w nauce uczniom słabszym 

- Kontynuacja szczęśliwego numerka 

-Wydawanie gazetki „Echa z Wojciecha” 

-Udział w projekcie „Szkoła Demokracji” 

Gratulujemy pomysłowości oraz czekamy na więcej w II semestrze. 

       Karol Markowicz oraz Jakub Zieliński 

Wręczanie przez Wójta Jerzego Stankiewicza 

stypendiów dla najzdolniejszych uczniów 

Puchar Dyrektora Gimnazjum „Wiosło 

Wojciecha” trafił do klasy IIIB. 
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 14 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował krótki apel z okazji 

Walentynek. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie skąd się wzięło to święto. 

Wysłuchaliśmy kilku piosenek o miłości w wykonaniu naszych uczniów 

i uczennic, a także dowiedzieliśmy się, co na temat miłości myślą dzieci. 

Na apelu został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą Walentynkę w języku 

angielskim i języku niemieckim. Wystawa Walentynek na tablicy Samorządu 

Uczniowskiego. W naszym Gimnazjum działała również poczta walentynkowa. 

 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. 

           Justyna Kroc 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły od początku lutego brali udział 

w dwóch turniejach: pierwszy to zawody w halową piłkę 

nożną dziewcząt. Odbyły się one w Głuchowie. Nasze 

koleżanki zajęły 3 miejsce.   

Drugi turniej to piłka nożna halowa chłopców. Zawody 

odbyły się również w Głuchowie dnia 13 lutego 2014 roku. 

Nasi koledzy zajęli, podobnie jak drużyna dziewcząt, 

3 miejsce, co stanowiło dokładnie połowę całej stawki. Jak 

zapewne wiecie, my nie gramy często na hali, więc to duże osiągnięcie. 

Opiekę nad uczniami sprawował Pan Piotr Gradowski.  

         Gratulujemy miejsca na podium. 

 

           Łukasz Piechut 

 

Miarą człowieczeństwa jest wrażliwość ludzi na istnienie innych istot. 

  

 Uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w akcji 

na rzecz Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu. 

Akcja polegała na codziennym odwiedzaniu strony 

internetowej i kliknięciu na kostkę z napisem NAKARM 

PSA! Gdy kostka osiągnęła 100% schronisko otrzymało 

20 kg karmy. W ten sposób wspólnie nakarmiliśmy 3 pieski. 

Dzięki nam schronisko uzyskało 60 kg karmy 

Koordynatorem tej akcji w naszej szkole była Pani Monika 

Olejnik 

        

  Patrycja Soból 
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Gra "WOT" to odtworzenie II wojny światowej z perspektywy 

czołgów. W grze musimy udoskonalać swoje czołgi tocząc bitwy 

z przeciwnikami z całej Europy. Dostępne jest 7 drzew 

rozbudowy: 1.Chińskie 2.Niemieckie. 3.Rosyjskie  

4.Amerykańskie 5.Brytyjskie 6.Francuskie 7.Japońskie. W większości z drzew znajdują się jeszcze 

odgałęzienia na czołgi lekkie, średnie, ciężkie, niszczyciele czołgów i działa samobieżne. W grze są różne 

tryby, takie jak:  
1. Bitwa losowa, w której skład wchodzi: I bitwa standardowa (15vs15 z dwiema bazami sojuszniczą 

i wroga) 

II Bitwa spotkaniowa (15vs15 z jedną bazą neutralną) 

III Szturm (15vs15 z jedną bazą wroga lub sojuszniczą) 

IV Konfrontacja (zasady bitwy standardowej z tym, że wszystkie czołgi z drużyny są jednej narodowości) 

2. Bitwa drużynowa: Bitwa na zasadach bitwy standardowej z tą różnicą, że w bitwie bierze udział od 5 

do 7 czołgów w drużynie. 

3. Kompania czołgów: Zasady z bitwy standardowej z różnicą ,że sami dobieramy sobie drużynę. 

4. Bitwa specjalna: Dostępna na turnieje i wojny klanów. 

5. Bitwa treningowa: Dowolna ilość czołgów w drużynie (max.15) z dwoma bazami.  

Gra ma �świetną grafikę, wgrany czat głosowy, więc można gadać do woli ze wszystkimi, którzy go 

włączą. 

 Jest wiele plusów, ale i minusów takich jak: 

- zajmuje dużo miejsca,  czołgi 8 poziomu nieraz tracą kasę, no chyba, że mamy konto premium, czołgi 

strasznie dużo kosztują,  może uzależniać. 

Ciekawostki dla graczy W 2014 roku otrzymaliśmy kod  na 3 dni premium. Wykorzystajcie go 

"WGNY2014"Moja ocena 8/10 

 

           Łukasz Piechut 

 

Domowe chipsy 
1. Na początku rozgrzewamy olej w garnku. 

2. Obieramy dowolną ilość ziemniaków (ja obieram ok. 3 sztuk) 

3. Przy pomocy obieraczki tniemy ziemniaki na cieniutkie plastry. 

4. Cienkie plastry kładziemy na rozgrzany olej i smażymy na złocisty kolor. 

5. Usmażone chipsy wkładamy do miski, po czym wsypujemy ulubione przyprawy 

   (proponuję: sól, pieprz, paprykę lub oregano). 

6. Mieszamy całość zamykając chipsy w dwóch podobnych misek. 

7. Gotowe chipsy możemy jeść z przyjemnością przed telewizorem. 

    Życzę Smacznego !        Angelika Sałkowska 

 

Napoleonka bez pieczenia 
 

 Składniki: 

 3 opakowania herbatników 

 3 szklanki mleka 

 250 g masła 

 ½ szklanki cukru 

 1szklanka mąki pszennej 

 3 jajka 

 1 duże opakowanie cukru waniliowego 

 cukier puder do posypania 

Blachę wykładam folią aluminiową lub 

papierem do pieczenia. Układam połowę 

herbatników ściśle jeden obok drugiego. Połowę 

mleka (1,5 szklanki) miksuje z mlekiem 

i jajkami. Resztę mleka gotuję w garnuszku 

razem z masłem i cukrami. Do gotującego się 

mleka wlewam zmiksowane mleko z jajkami 

i mąką, gotuję na niewielkim ogniu przez kilka 

minut, aż do zgęstnienia budyniu. Gorąca masę 

budyniową wlewam na ułożone w blasze 

herbatniki. Masę przykrywam drugą warstwą 

herbatników. Schładzam napoleonkę w lodówce, 

a po kilku godzinach można ją pokroić. Każdą 

napoleonkę oprószam cukrem pudrem.  

Smacznego! 

Paulina Dziedzic 
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Nadchodzący karnawał to czas połyskujących tkanin,  cekinów, brokatu i złotych nici. Każda 

kobieta chce błyszczeć, a teraz może lśnić niczym milion gwiazd, bo teraz rządzi błysk! W tym 

sezonie projektanci zachwycili się lśniącymi aplikacjami i tkaninami, które rozświetlą każdy 

wieczór. Niezwykłe suknie wieczorowe, które również inspirowane są tym trendem znajdziemy 

w najnowszej kolekcji Adrianny Papell i Aidana Mattoxa. Główne kolory to złoto i srebro, 

jednak jest także coś dla miłośniczek koloru – głębokie granaty, zielenie i czernie to doskonała 

alternatywa dla dziewczyn, szukających czegoś wyjątkowego. 

 Metaliczne tkaniny królują również w modzie codziennej i dodatkach, jednak wieczorem 

warto postawić na total look, czy to w postaci długiej sukni ociekającej złotem, czy sexy małej 

czarnej. Tej zimy nie bójcie się zaszaleć, błysk wieczorową porą jest jak najbardziej na miejscu! 

A dzięki sukniom Adrianny Papell i Aidana Mattoxa każda kobieta poczuje się jak prawdziwa 

gwiazda. Idealnie dopasowane, podkreślające atuty kreacje to hit tego sezonu. 

 

Tym, którzy preferują kreacje z pazurem polecamy 

rockowe stylizacje. Nie sposób przejść obok nich obojętnie, gdyż 

przykuwają uwagę swoim mocnym charakterem. W sam raz na 

imprezy są czarne ramoneski, które najlepiej kontrastowo 

zestawiać z lekkimi sukienkami. Świetne będą również 

prześwitujące, obcisłe topy, rurki i skórzane mini z modnymi w 

tym sezonie ćwiekami. Specjalną kolekcję inspirowaną rockiem 

lat 90. stworzyła szwedzka marka H&M. W ofercie sieciówki 

ciemna kolorystyka została przełamana złotem i srebrnymi cekinami. Mix idealny na 

karnawałowe szaleństwa.  Więcej informacji na temat mody znajdziecie na stronach 

internetowych: http://kobieta.dziennik.pl/piekna-i-zdrowa/artykuly/447571,modny-manicure-

karnawal-2014.html, http://wymarzonysylwester.pl/modne-kreacje-na-karnawal-2014-to-jest-w-

modzie/.   

        Klaudia Reczulska 



               Gazetka Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie                                          - 11 - 

ECHA Z WOJCIECHA STYCZEŃ/LUTY NR 4(66) 2014 

Pierwsza osoba, która zgłosi się do p. Jolanty Markowicz z prawidłowym rozwiązaniem, otrzyma nagrodę 

w postaci jednego egzemplarza następnego numeru gazetki wraz z farciarzem. 

 Zwyciężczyni z poprzedniego numeru to: Natalia Ogórek 

 
 

 

 

Pani od Biologii pyta Kazia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w 

Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 

- Co ty znowu jedynka z historii? 

- Niestety, historia lubi się powtarzać... 

 

Na lekcji gramatyki pani pyta Jasia: - Wymień przynajmniej dwa zaimki. - Kto, ja? - Bardzo dobrze. 

 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: - Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów? - 

Edison - odpowiada Krzyś. - Czy mógłbyś to uzasadnić? - Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję 

oglądać przy świecach!!! 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH 

Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. 

Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie było wiadomo gdzie jest początek. 

Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów i nauczycieli. 

Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu. 

Żaby na wiosnę znoszą jaja w galarecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


