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SZKOLNE KALENDARIUM  

15.02.2016 – 26.02.2016 FERIE !!!!!!! 

29.02.2016-02.03.2016 Rekolekcje Wielkopostne 

 
 
 

 

 

 

 
Zespół redagujący gazetkę:  

koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką pani Jolanty Markowicz 
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ZZ  żżyycciiaa  sszzkkoołłyy         
 

 

 

 Dnia 20 grudnia 2015r. w sali 

gimnastycznej SP w Makowie o godzinie 18 

odbyły się szkolne Jasełka, w których 

wystąpili uczniowie szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum. 

Co roku myślą przewodnią jest Boże 

Narodzenie, ale również pokazywane na 

różne sposoby epizody z Biblii, 

poprzedzające nadejście Chrystusa 

ukazujące, że wiele rzeczy minie, a Bóg 

pozostanie.  

 W tym roku przedstawienie ukazało 

„zepsucie” ludzi i zwracanie uwagi tylko na 

powierzchowne wartości. Zapomnienie o Bogu 

zmusiło ludzi do refleksji nad sensem swojego 

życia i dążeniem do zmian nad swoim 

postępowaniem. Wystąpienie zakończyła pieśń 

zaśpiewana przez chór pt. „Solo dios basta” 

Utwór pozostawił w zadumie publiczność, która 

artystów za oszałamiający występ nagrodziła 

gromkimi brawami. Pani dyrektor wygłosiła 

przemówienie, po czym pogratulowała 

aktorom, osobom śpiewającym w chórze oraz 

nauczycielom odpowiadającym za całe 

przedsięwzięcie: pani Renacie Wójcik - reżyser, 

pani Danucie Sułek - aranżacja muzyczna oraz 

pani Danucie Bigos - scenografia. Po tych 

słowach ponownie nastąpiły gorące brawa. Następnie pan Jerzy Stankiewicz pochwalił występ 

aktorów oraz życzył dalszych sukcesów występującym uczniom. Koniec całej uroczystości 

uwieńczyła kolęda, „Gdy śliczna panna” w wykonaniu chóru. Marlena i Natalia 

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 

 Wspólne śpiewanie raduje i łączy, a to przecież stanowi istotę świąt Bożego Narodzenia. 

W naszej szkole 22 grudnia, w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, miało miejsce wydarzenie 

w pewnym sensie niezwykłe. O godzinie 10.30 na górnym korytarzu zebrali się uczniowie 

gimnazjum oraz grono pedagogiczne, by razem kolędować. Na ekranie wyświetlany był tekst 

każdej kolędy. Niektórzy słuchali z zaciekawieniem, inni niecierpliwili się, chcąc śpiewać. Wspólne 

kolędowanie dzieci i dorosłych było dla wszystkich niezwykłym, pięknym doświadczeniem. 

Wyzwalało pozytywne emocje, wprowadzało w atmosferę Świąt, na które szczególnie czekają 

dzieci. Po kolędowaniu młodzież rozeszła się do swoich klas, by wspólnie z wychowawcą usiąść do 

klasowej wigilii.          Krzysztof 

 

  JASEŁKA 
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 13 grudnia już po raz drugi w naszym 

Gimnazjum odbyła się wystawa pt.: 

„Sztuka w naszej Gminie” zorganizowana 

w celu zaznajomienia społeczności 

z dorobkiem artystycznym lokalnych 

artystów. Projekt wykonały uczennice 

klas trzecich: Agata Siejkowska, Beata 

Stań, Magdalena Maciejak, Julia Kapera, 

Aleksandra Ceroń, Maja Gołębiewska 

oraz Kamila Stępniak. Opiekunką była 

Pani Agnieszka Bojke.  

 W prace nad wystawą włączyli się 

nauczyciele oraz wolontariusze ze szkoły. 

Swoje dzieła zaprezentowało dwudziestu 

artystów z Makowa i okolic oraz siedmioro 

uczniów Gimnazjum: Amelia Janus, 

Karolina Rosińska, Kacper Tuka, Karolina 

Różycka, Kinga Król, Aleksandra 

Jakubowska, Dominika Foks i Julia Kapera.  

Prezentowane prace to m.in.: obrazy, 

rzeźby, decupage i origami. W czasie 

wystawy odbył się słodki poczęstunek, 

podczas którego artyści wymieniali się 

spostrzeżeniami i doświadczeniami.  

Wydarzenie przez cały dzień cieszyło się 

dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, 

że stanie się ono naszą coroczną tradycją. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zgodzili się udostępnić nam swój dorobek 

artystyczny. 

     

    Karolina S. 

 

SZTUKA W NASZEJ GMINIE 
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 JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
 13 grudnia odbył się przedświąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Na korytarzu zrobiło się 

kolorowo i świątecznie. Mieliśmy okazję obejrzeć oraz zakupić prace uzdolnionych mieszkańców 

Gminy. Nasza liczna grupa wolontariuszy na to święto przygotowała piękne kartki świąteczne oraz 

ładnie przyozdobione pierniki. Na Jarmarku nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dla dzieci 

największą atrakcją było pojawienie się Mikołaja, z którym można było zrobić sobie zdjęcie oraz 

otrzymać słodki prezent. Można było również wziąć udział w konkursie na najładniejszą malowankę. 

Każda praca była przepiękna i komisja postanowiła nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w tym 

konkursie. Jarmark zakończył się przedstawieniem przygotowanym przez rodziców przedszkolaków 

pt. „Rzepka'”. Było bardzo dużo śmiechu i każdemu dopisywał humor do samego końca. Mamy 

nadzieję, że będzie więcej takich imprez.       Ania, Julia 
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 Szkoła demokracji to projekt realizowany 

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego 

celem jest wzmocnienie w uczniach poczucia 

wpływu na sprawy szkoły i ulepszenie 

mechanizmów demokratycznych w szkole. 

 25 stycznia odbyły się czwarte warsztaty 

„Szkoły Demokracji” prowadzone przez pana 

Mateusza Koniecznego. Na to spotkanie trzeba 

było przynieść wyniki przeprowadzonych w szkole 

badań. Każda z grup miała inny temat do 

zrealizowania  m.in. „Kryteria zachowania”, 

„Konsekwencje niewypełniania obowiązków”, 

„Młodzieżowa Rada Gminy”, „Rzecznik Praw 

Ucznia”. 

 Na początku rozmawialiśmy o badaniach  

a następnie każda grupa przedstawiła swoje 

wyniki. Został wybrany Rzecznik Praw Ucznia – 

została nim pani Monika Stań. Rozmawialiśmy 

nad modyfikacją Regulaminu SU.   

Wykonywaliśmy również zadania wymagające 

współpracy w grupie. Pierwszym zadaniem było 

wspólne pokazanie wylosowanych haseł w taki 

sposób, aby inni odgadli. Każda grupa wywiązała się wzorowo. Następnie w dwóch grupach 

budowaliśmy mosty. Nie widzieliśmy twórczości 

przeciwnej grupy. Nad rzeką musieliśmy połączyć 

obie połówki mostu tak, aby na złączeniu most 

udźwignął nożyczki i nie złamał się. Każdy 

poczuł radość z wykonania zadania.  W ostatniej 

części warsztatów w kilku grupach pracowaliśmy 

nad kryteriami naszego oceniania. 

Zastanawialiśmy się, co można byłoby poprawić, 

a co w ogóle powinniśmy zmienić.    

 Podczas spotkania panowała miła 

i przyjemna atmosfera. Każdy czuł satysfakcję 

z wypełnionych zadań. Ten dzień był naprawdę interesujący i pełen wrażeń. Jesteśmy zadowoleni, że 

bierzemy udział w tym projekcie, ponieważ czujemy, że mamy wpływ na to, co się dzieje w szkole. 

            Ania K. 

   SZKOŁA DEMOKRACJI 
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 29 stycznia w naszej szkole 

odbył się „Dzień przeciwko mowie 

nienawiści”. Tego dnia prawie każdy 

uczeń miał na sobie coś 

pomarańczowego: koszulkę, wstążkę, 

kamizelkę, a na terenie szkoły 

porozwieszane były balony z hasłami 

przeciwko mowie nienawiści „stop 

nienawiści”, „nienawiść – jestem 

przeciw”, „stop hate” oraz plakaty. Na 

drzwiach sal lekcyjnych uczniowie 

mogli zapoznać się z cytatami, których 

celem było skłonienie uczniów do 

refleksji, szczególnie w tym dniu, np. 

„life is too short to waste time hating 

anyone”, „warto dbać o rozwijanie 

w sobie miłości, bo tylko ona daje 

trwałe poczucie szczęścia”, 

„matematyka nie uczy nas, jak dodać 

miłość i odjąć nienawiść, ale pokazuje, 

że każdy problem ma swoje 

rozwiązanie”, „nienawiść zabija więcej 

marzeń niż porażka”, „solidarnie 

przeciw rasizmowi”. Oprócz tego przez 

cały dzień grupa uczniów działająca 

w szkolnym radiowęźle przygotowała 

piosenki nawołujące do miłości, szczęścia, pokoju i tolerancji. Głównym punktem był taniec przyjaźni 

„Belgijka”, który podczas długiej przerwy na dolnym korytarzu został zatańczony przez dużą część 

społeczności szkolnej. W klasach przeprowadzono debaty przeciwko mowie nienawiści.  Taniec został 

przygotowany pod czujnym okiem p. Olejnik i p. Sułek. Wszyscy świetnie się bawili. Na zakończenie 

zorganizowano apel, na którym uczniowie przedstawili inscenizację przybliżającą społeczności 

szkolnej problem mowy nienawiści, uczuć ofiary oraz główne powody dyskryminacji.  

 Inicjatorkami tej akcji były uczennice klasy IIIA: Ola Z., Wiktoria F., Natalia S. i Ola C. pod 

opieką pani Moniki Stań.  

W tym dniu uczniowie klasy drugiej: Jakub K., Krzysztof S. i Patryk Rz. realizowali projekt 

edukacyjny „Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”.  Uczniowie tworzyli grupę specjalną, która 

wypowiadała wojnę wulgaryzmom. W tym celu stworzyli księgę uczniów chętnych do deklaracji, że 

nie będą używali wulgaryzmów.  Wszystkim popierającym tę akcje przyklejali naklejki promujące 

nieużywanie wulgaryzmów. 

Mówimy NIE 

 wulgaryzmom i nienawiści  
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29 stycznia miał miejsce apel 

podsumowujący I półrocze. 

Na prezentacji multimedialnej 

przedstawione zostały 

osiągnięcia uczniów naszego 

Gimnazjum: średnie ocen 

klas,  frekwencję każdej klasy, 

wyniki udziału w akcjach 

prowadzonych na terenie 

szkoły. Dla najlepszych 

uczniów klas II i III zostały 

przydzielone stypendia za 

bardzo dobre wyniki w nauce. 

Dowiedzieliśmy się, że 

w konkursie o Puchar 

Dyrektora Szkoły zwyciężyła 

klasa III A i to ona, w II 

półroczu będzie w posiadaniu 

statuetki Pucharu Wiosła 

Wojciecha.  

Następnie uczennice klasy IIa 

przedstawiły projekt 

gimnazjalny, pod skrzydłami 

pani Moniki Seroczyńskiej,  

na temat działalności SK 

Wolontariatu. Zostaliśmy 

poinformowani o tym, jak 

wygląda praca wolontariusza oraz poinstruowani o tym, jaki powinien być wolontariusz.  

          Marlena i Natalia 

Żywa lekcja historii - ''Legiony Rzymskie'' 
 1 lutego do naszej szkoły zawitała grupa „Rekonstrukto” z Lublina. W ciekawy i atrakcyjny 

sposób przybliżyli nam historię Imperium Starożytnego Rzymu. Podczas lekcji uczniowie mieli 

możliwość zapoznania się z ekwipunkiem legionisty, a także wcielić się w rolę gladiatorów oraz 

legionistów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i chętnie częściej uczestniczyliby w takich lekcjach 

historii.             

            Dorotka, Julka 

 

 

PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 
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Zawody – Tenis Stołowy  
 28 stycznia na sali w Szkole Podstawowej w Makowie odbyły się 

zawody w tenisie stołowym. Zawody rozpoczęły się o godz. 9 i skończyły o około godz. 13. Nasza 

drużyna z Gimnazjum (dziewczęta oraz chłopcy) zajęła 2 miejsce. W rolę sędziów wcielili się nie 

tylko opiekunowie, ale również uczniowie obecni na turnieju w roli kibica. Jesteśmy bardzo dumni i 

zadowoleni z naszych rówieśników, że zajęli zaszczytne miejsce ''na pudle''. Powodzenia!!  

      

     Dorota, Julia 

 

 

Walentynki to coroczne święto zakochanych 

przypadające 14 lutego. Zwyczajem w tym dniu 

jest wysyłanie listów zawierających wyznania 

miłosne i wręczanie sobie drobnych upominków. 

Poniżej przezentujemy kilka propozycji walentynkowych wierszyków. 

 

Żółwik, mrówka i kurczaczek, 

Żabka, krówka i robaczek. 

Misio, żuczek i hipopotam, 

- wszyscy wiedzą, 

że Cię kocham. 

 

Smsy walentynkowe 

 

Jak ogień się pali, jak woda się leje. Tak 

moje serce za Twoim szaleje. 

 

Smsa wyślij mi, a nie będzie smutno Ci! Wnet pojawię się u Ciebie. Z Walentynką będziesz w niebie. 

 

W kosmicznym tempie, lecz w ziemskim stanie serdeczną walentynkę 

przesyłam Ci kochanie.   

 

W dniu Walentynek - mocno całuję i słowem KOCHAM się podpisuję.   

 

Jak Cię widzę to Cię mam 

Jak Cię nie ma to wiem, że jesteś 

bo pomyśl jakby nas nie było.  

 

Marlena i Natalia 

 

 SPORT 
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Z okazji ferii zimowych, życzymy Wam, bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały 

czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu 

ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc 

i ludzi. Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali 

o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub 

zdrowiu. 

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!    REDAKCJA 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII 

ZIMOWYCH  

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym 

wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj 

z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych. 

2.Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych! 

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!  

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!  

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!  

6.Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!  

7.Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się 

z nieznajomym. 

8. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.  

9.Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest 

niebezpieczne!  

10.Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.  

11.W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej 

czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.  

12. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.  

13. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz 

o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed 

zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne  

 


