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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Odwiedziny w osadzie myśliwskiej 

 Zabiła dla władzy 

 I półrocze za nami 

 Sport 

 

NA LUZIE 
 Humor szkolny 

 Walentynkowe wiersze 

 Krzyżówka Walentynkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

16 lutego KONIEC FERII ZIMOWYCH 

14 lutego WALENTYNKI 

8 marca DZIEŃ KOBIET 

 

 

 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 

Projekt okładki: Małgorzata Maszkowska, Maja Gołębiewska i Kamila Stępniak 
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6 grudnia 2014 r. uczniowie klas drugich, w ramach zajęć turystycznych, 

odwiedzili osadę myśliwską. Myśliwi przygotowali dla nas miłe spotkanie 

i ciekawe zajęcia. 

 Na początku panowie opowiadali nam o swoim hobby, 

przedstawili swoje zajęcia oraz zasady polowania. Mieliśmy okazję 

zobaczyć sprzęt myśliwski oraz porozmawiać z myśliwymi. Następnie 

panowie przygotowali dla nas ognisko oraz pyszne kiełbaski.  

 To nie był jeszcze koniec atrakcji. Myśliwi przygotowali dla nas 

karmniki dla ptaków, które musieliśmy samodzielnie złożyć. Solidnie 

wykonaliśmy pracę i w nagrodę dostaliśmy karmnik do szkoły, żeby 

w zimie dokarmiać ptaki. 

 Serdecznie podziękowaliśmy myśliwym za miłe przyjęcie oraz 

przygotowanie dla nas ciekawych zajęć i atrakcji. Po opuszczeniu osady, 

z uśmiechami na twarzach wróciliśmy do domów. 

  

          Małgorzata Maszkowska 

 

 

 

 

 

17 grudnia 2014 r. uczniowie klas II i III naszej 

Szkoły pojechali do Starostwa w Skierniewicach, aby 

przedstawić jasełka dla dzieci - podopiecznych 

Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Opiekunem 

całego przedstawienia były Panie Renata Wójcik  

i Danuta Bigos. Uczniowie bardzo zaangażowali się 

w występ. Przedstawienie wyszło świetnie. Dzieciaki 

były bardzo zadowolone. Podobały im się kostiumy, 

które mieli na sobie występujący, jak i muzyka, która 

dopasowana była do poszczególnych scen. Wszystkim 

najbardziej spodobał się krótki teatr cieni, był on 

przedstawiony na samym początku.  Pani Wójcik była 

bardzo dumna z uczniów, usłyszała wiele 

pozytywnych komentarzy od rodziców, dzieci i wielu 

innych osób. Jedna z oglądających pań spytała nawet, gdzie można obejrzeć Jasełka jeszcze raz? 

 Jesteśmy bardzo dumni z uczniów grupy teatralnej. Życzymy im, by kolejne ich występy były tak 

wspaniałe jak ten przedstawiony w Starostwie. 

           Kamila Stępniak 
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 W dniu 19 stycznia klasy drugie wyjechały do teatru na sztukę pt. „Balladyna''. Spod szkoły 

wyjechaliśmy o godzinie 8.00, a wróciliśmy o godzinie 16. Opiekunami na wycieczce były 

następujące panie: Anna Pająk, Aleksandra Gejo, Renata Wójcik, Monika Stań, Hanna Głuszek oraz 

Dyrektor Gimnazjum - Pani Helena Groszkowska-Grymuza. Przedstawienie trwało 2 godziny i 15 

minut. W spektaklu obsadzono dziesięć osób. Rolę pustelnika zagrał aktor, który obchodził 50-lecie 

działalności artystycznej, natomiast postać Balladyny zagrała aktorka debiutująca tą rolą. Spektakl 

bardzo podobał się wszystkim, każdy oglądał go z ogromnym zainteresowaniem. Spektakl oddawał 

klimat dramatu, pomimo tego, że wprowadzono elementy humorystyczne, które pozytywnie wpłynęły 

na odbiór sztuki przez publiczność. Podobała nam się gra aktorska i efekty specjalne. Jedynym 

minusem sztuki była uboga scenografia i stroje. 

Po przedstawieniu udaliśmy się do Manufaktury, gdzie mogliśmy coś zjeść, zwiedzić budynek i zrobić 

zakupy.  Mieliśmy na to dwie godziny. Wycieczka była bardzo udana i liczymy na więcej takich 

wyjazdów. 

       Karolina Łyś, Joanna Wójt, Karolina Jakubowska  

 

 

 

 

 Zakończyliśmy I półrocze dniem pełnym wrażeń. Zebraliśmy się w szkole o godzinie 8.00 

i zaczęliśmy dzień od zajęć świetlicowych. O godzinie 9.00 rozpoczął się poranek filmowy. Wszyscy 

uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się na górnym korytarzu i zajęli wygodne miejsca na 

materacach lub krzesłach. Wspólnie wybraliśmy film ,,Szybcy i wściekli 6”, który oglądaliśmy 

z wielkim zaciekawieniem.  

 Następnie rodzice przygotowali dla uczniów i nauczycieli pyszny poczęstunek. Mogliśmy posilić 

się przed kolejną częścią imprezy. Kolejnym punktem dnia był apel podsumowujący I półrocze. Pani 

Dyrektor przedstawiła nasze wyniki w nauce, osiągnięcia oraz sukcesy. Oto wykres przedstawiający 

średnie wyniki w nauce osiągnięte przez poszczególne klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozstrzygnięto konkurs na stroik świąteczny, 

wręczono stypendia, a niektórzy uczniowie, za 

postawę godną naśladowania, otrzymali pochwałę 

Dyrektora szkoły. P. Dyrektor wraz z panią M. 

Seroczyńską ogłosiły zwycięzców ,,Pucharu 

Dyrektora Szkoły”.  

A  oto wyniki:  

I miejsce- klasa IIIb 

II miejsce- klasa IIIc 

III miejsce- klasa IIa i IIb 
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 Następnie odbyły się jasełka przygotowane przez szkolne kółko teatralne pod opieką pani 

Renaty Wójcik i pani Danuty Bigos. Wszyscy byli pod wrażeniem talentu uczniów i z wielką 

przyjemnością obejrzeli całe przedstawienie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tym miłym akcentem zakończyliśmy I półrocze roku szkolnego 2014/2015 i pełni entuzjazmu 

oraz radości rozpoczęliśmy ferie. 

 Życzymy miłych i bezpiecznych ferii!!! 

          Małgorzata Maszkowska 

 

 

 

 W dniu 23.01.2015 r. odbyły się zawody piłki siatkowej w Godzianowie. W rywalizacji wzięło 

udział pięć drużyn z miejscowości: Lipce Reymontowskie, Maków, Godzianów, Strzyboga, Głuchów. 

Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Dąbrowska, Patrycja Soból, Pulina Boryna, Zuzanna Ferdzyn, 

Wiktoria Smolarek, Julia Kapera, Patrycja Polit, Paulina Krawczyk, Aleksandra Wyrwicz, Marcel 

Tracz, Mateusz Kołaczek, Miłosz Karalus, Przemysław Wiórkiewicz, Michał Zdun, Mateusz 

Bolimowski. 

Oto wyniki zawodów:  
 

Rywalizacja Dziewcząt:  

I. Lipce Reymontowskie 

II. Maków 
III. Godzianów 

IV. Głuchów 

V. Strzyboga 

Rywalizacja Chłopców: 

I. Maków 
II. Lipce Reymontowskie 

III. Godzianów 

IV. Strzyboga 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!:) 

    Kamila Stępniak, Małgorzata Maszkowska, Maja Gołębiewska  
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Co mówi matematyk, żeby ktoś się od niego odczepił?  

- odpierwiastkuj się ode mnie ty ilorazie nieparzysty, bo jak cię zlogarytmuje to ci zbiór zębów 

wyjdzie poza nawias! 

Mały Jaś wpada do domu i pyta taty:  

- Tato, a czy ty umiesz się podpisywać z zamkniętymi oczami?  

- Umiem, synku.  

- To podpisz mi dzienniczek. 

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy:  

- Mamo dostałem 5 w szkole.  

- Naprawdę.  

- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego. 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy:  

- Pańska córka Zosia jest 

nieznośną gadułą.  

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca:  

- To pestka. Gdyby pan słyszał jej 

matkę! 

Pani na lekcji zapytała Jasia:  

- Jasiu, odmień przez przypadki słowo kot.  

- Mianownik - kot, Dopełniacz - kota, Wołacz - kici kici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Małgosia Pracka, Ewa Pracka, Janek Wronka 
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Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 

lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne w Kościele katolickim również tego dnia. Zwyczajem 

w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne 

(często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego, jako 

patrona zakochanych. 

Wierszyki zakochanych 

 

Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie. 

Miłość to znaczy, że o mnie myślisz. 

Miłość to sprawi, że mi się przyśnisz. 

Miłość – cóż może być piękniejszego niż 

nas dwoje w dzień świętego Walentego?! 

 

 

Słońce nauczyło mnie marzyć, 

gwiazdy miłością darzyć, 

deszcz nauczył mnie szlochać, 

a Ty nauczyłaś mnie kochać. 

 

Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom, 

Śmiech schował się w kącie i śni. 

Wieczory się dłużą, bo czasu zbyt dużo, 

Nikt bliski nie puka do drzwi. 

Tak wiele jest złego, szarego, groźnego, 

Że smutno i płakać się chce. 

Mijają soboty, pamiętaj, więc o tym, 

Że komuś bez Ciebie tak źle! 

 

Nie warto w życiu płakać i szlochać. 

Nie warto w życiu marzyć i śnić. 

Lecz warto kogoś bardzo pokochać 

I dla tej miłości cierpieć i żyć. 

    Kamila Stępniak, Małgorzata Maszkowska, Maja Gołębiewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Maciek Mularz i Robert Kuchta 


