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Dzień Kobiet
Ciacho dla Hospicjum
Pierwszy Dzień Wiosny
Rozpakuj się - jesteś OK!
Cyberprzemoc!
Święto Patrona Szkoły
Kwiecień miesiącem pamięci narodowej
Erasmus + ciąg dalszy.

NA LUZIE
 Humor szkolny

SZKOLNE KALENDARIUM
3.05.2018 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
31.05.2018 BOŻE CIAŁO

Zespół redagujący gazetkę: koło dziennikarskie uczniów z klas drugich pod opieką
pani Jolanty Markowicz
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DZIEŃ KOBIET
8 marca w naszej szkole świętowano Międzynarodowy Dzień Kobiet. Chłopcy wręczali kwiaty
Paniom nauczycielkom oraz koleżankom. Tego samego dnia odbył się apel z częścią artystyczną
zrealizowaną przez chłopców pod opieką Pani Aleksandry Gejo. Spektakl został zrealizowany w stylu
humorystycznym, przedstawiając wady oraz zalety kobiet. Chłopcy z klas drugich przebrali się za różne
typy dziewcząt np.: modnisia, sportsmenka, prymuska oraz idealna blondynka. Dziewczęta tzn. chłopcy
recytowali wiersze i opowiadali żarty. Przedstawiono również wyniki ankiet przeprowadzonych wśród
chłopców na dziewczyny z naszej szkoły w kategoriach: dziewczyna o najładniejszych kształtach, o
najładniejszych oczach, o najładniejszym uśmiechu, najładniejsza i najzabawniejsza. Oto wyniki:
Dziewczyna o najładniejszych kształtach - Julia Sut
Dziewczyna o najładniejszych oczach - Monika Ferlejko
Dziewczyna o najładniejszym uśmiechu - Wiktoria Szymczak
Najładniejsza dziewczyna - Weronika Stępniak
Najzabawniejsza - pani Grażyna Kowalska
Wszystkie dziewczyny otrzymały po tulipanie i słodką niespodziankę.
Cały dzień przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze.
Po apelu uczniowie wraz z nauczycielami rozeszli się do klas.
Jacek Maciejak , Mikołaj Majka, Kacper Kwiatos
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22 marca odbyła się akcja pt. „Ciacho dla hospicjum”, która miała na celu sprzedaż ciast
i babeczek, które zostały upieczone przez wybrane osoby z poszczególnych klas w naszej szkole.
Dochody z tej akcji zostały, jak zwykle, przekazane na konto hospicjum. W naszej szkole miała już
miejsce tego typu akcja 15 lutego tego roku. Obok pokoju pań woźnych były sprzedawane ciasta,
babeczki i inne słodkości w cenach od 1 to 5 zł. Większości uczniów smakowały kupione przez nich
wyroby i chętnie jedli je podczas przerw.
Moim zdaniem tego typu akcje są jak najbardziej pożyteczne, ponieważ zachęcają i uczą nas do
niesienia pomocy potrzebującym.
Berczyński Kacper

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny! U nas w szkole odbyły się tylko
3 pierwsze lekcje, które mogli prowadzić uczniowie! W tym dniu nie mogło być żadnych
sprawdzianów, kartkówek ani odpowiedzi ustnych. Ten dzień był bardzo miły dla uczniów ;) W tym
dniu odbył się konkurs na najpiękniejszą Panią Wiosnę i Najprzystojniejszego Pana Wiosnę. Każda
klasa wystawiła swoich przedstawicieli:
3a – Patrycja Pąśko i Bartek Świderek
3b – Weronika Stępniak i Albert Ceroń
3c – Amelia Szymańska i Bartek Bodek
2a – Sandra Zając i Grzegorz Filipek
2b – Agnieszka Rydlewska i Mateusz Caban
2c – Natalia Świderek i Kacper Kozłowski
Uczniowie założyli na siebie różnorodne stroje kojarzące się z wiosną, wywołując uśmiech na naszych
twarzach oraz zachwyt dla ich pomysłowości.
Najpiękniejszą Panią wiosną okazała się Weronika Stępniak, a najprzystojniejszym Panem Wiosną
Albert Ceroń.
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Tego dnia w Naszej szkole odbyło się spotkanie ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Bolimowa i ze
Skierniewic. Uczniowie opowiedzieli o swojej szkole, co się u nich dzieje i jak wyglądają ich zajęcia.
Wszystkim towarzyszyła bardzo miła atmosfera :)
Mateusz Trębski
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10 kwietnia dla uczniów klas drugich i trzecich odbyły się warsztaty,
które trwały trzy godziny lekcyjne. Temat warsztatów to: ,,Rozpakuj sięjesteś ok''. Po zapoznaniu się z panią Sylwią, która prowadziła warsztaty,
dużo rozmawialiśmy i pracowaliśmy w grupach.
Mówiliśmy o korzyściach i stratach bycia fit, o używkach i różnych
sterydach, które niszczą nasz organizm i są dla niego złe oraz
opowiadaliśmy różne historie z naszego życia. Pani Sylwia podała kilka przykładów jak ludzie, którzy
używają sterydów kończą, kiedy z nimi przesadzają, lub używają w nieodpowiedni sposób.
Pani przekonywała nas, żebyśmy nie używali żadnych wspomagaczy, ponieważ to może mocno
zaszkodzić zdrowiu a nawet życiu.
Aby mieć figurę fit nie trzeba chodzić na siłownię i posiadać profesjonalny sprzęt. Wystarczy korzystać
z dużo prostszych sposobów takich jak: jeżdżenie na rowerze, rolkach a nawet deskorolce i oczywiście
musimy pamiętać o zdrowym odżywianiu.
Pani Sylwia wywarła na nas dobre wrażenie, pałała od niej energia, tryskała radością. Myślę, że
każdy ją polubił. Moim zdaniem, takie zorganizowanie zajęć jest bardzo dobrym pomysłem. Wszyscy
uczniowie chętnie w nich uczestniczyli i dobrze się bawili. Atmosfera była przyjemna, a Pani pedagog
była przyjaźnie nastawiona do uczniów:) Mam nadzieję, że przekaz z warsztatów pozostanie w każdym
z nas na dłużej.
Stanisław Macha, Kasia Hallay

13 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach
prowadzonych przez policjantkę, które dotyczyły przemocy. Po krótkim
wstępie na temat pracy policji obejrzeli film, który pokazywał, w jaki
sposób nastolatkowie potrafią znęcać się w Internecie nad osobami
całkowicie niewinnymi. Po filmie odbyła się dyskusja. Poruszane były
tematy dotyczące cyberprzemocy, wyśmiewania, nękania oraz
przemocy
fizycznej
Prowadząca
opowiedziała,
z
jakimi
konsekwencjami wiąże się ,,mobbing”.
Warsztaty te przestrzegały przed popełnianiem nieodwracalnych błędów,
bo może się wydawać, że jesteśmy bezkarni, ale to, co zostało wrzucone do
Internetu, zostaje tam już na zawsze. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści zawodowych prowadzającej zajęcia policjantki.
Paula Białek, Krzysztof Kroc
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23 kwietnia 2018r. w naszej szkole, której patronuje Święty Wojciech, odbyła się akademia
z okazji Święta Patrona. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy
Maków, Mirosława Górska (Skarbnik Gminy), a także Przewodnicząca Rady Rodziców - Urszula
Szumska-Ceroń, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Makowie – Jolanta
Szeliga, Sołtys Makowa – Teresa Kopińska, Ksiądz Proboszcz - Stanisław Ciąpała oraz Ksiądz
Grzegorz Krupa – wikariusz i katecheta. Na początku Dyrektor Gimnazjum Św. Wojciecha przedstawiła
osiągnięciach uczniów, następnie Karolina Różycka opowiedziała o działaniach Szkolnego Koła
Wolontariatu. Później głos zabrali goście. Wójt omówił najbliższe plany związane z budową kompleksu
sportowego, a uczniom życzył dalszych sukcesów. Do życzeń przyłączył się Ksiądz Proboszcz.
W części artystycznej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który dotyczył
nienawiści szerzącej się w świecie, dotykającej już każdego i wszechobecnej w mediach.
W przedstawieniu można było znaleźć receptę na pokonanie tego zjawiska. Lekarstwem są między
innymi miłość, zaufanie, szczerość. To od młodych ludzi zależy przyszłość. Od tego czy poddadzą się
negatywnym zjawiskom, czy jednak będą dbali o dobro, szanowali siebie nawzajem. W zakończeniu
uczniowie przypomnieli historię św. Wojciecha, a także w kilku pięknych słowach nawiązali do setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Program został przygotowany pod opieką pań:
Marzeny Tomaszewskiej, Aleksandry Gejo, Lucyny Kubik.
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Kwiecień
jest
miesiącem
szczególnym dla wszystkich Polaków,
ponieważ mamy możliwość zatrzymać się
w biegu i przypomnieć Tych, którzy dla
nas - współczesnych pracowali, walczyli
i ginęli. To czas, kiedy kierujemy swoje
myśli w stronę tych, którzy stawali
w obronie naszej ojczyzny i polskości,
przelewali krew, abyśmy teraz mogli
spokojnie się uczyć i dorastać. Dnia
17 kwietnia, podczas piątej godziny,
lekcyjnej, grupa uczniów z klas drugich,
pod opieką Pani Lucyny Kubik
przypomniała w formie prezentacji
multimedialnej,
całej
społeczności
szkolnej o ofiarach zbrodni Katyńskiej oraz przedstawiła zwiastun filmu „Katyń”. Zbrodnia Katyńska
była tragicznym wydarzeniem w dziejach Polski, a tego typu apele oddają hołd osobom, które zginęły
w obronie ojczyzny. Nasza młodzież wszystkich poległych bohaterów uczciła chwilą ciszy.

W ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Learning through Outdoor Eperience”, troje
uczniów klas III z Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie – Karolina Różycka, Karolina
Maszkowska, Konrad Pawlak wraz z opiekunami – nauczycielkami Moniką Stań i Moniką Olejnik
uczestniczyły w spotkaniu w Macedonii w ramach spotkania krajów partnerskich .
W spotkaniu brały udział delegacje uczniów wraz z opiekunami z krajów partnerskich – Litwy,
Rumunii, Macedonii i Polski. Celem spotkania była zintegrowana edukacja w środowisku naturalnym
oraz analiza dotychczasowych działań projektowych. Uczniowie zamieszkali u rodzin goszczących,
dzięki czemu mogli doskonalić umiejętności językowe i komunikacyjne poza zajęciami, a także poznać
swoich zagranicznych rówieśników i ich
życie codzienne.
Uczniowie brali udział w wielu
interesujących
lekcjach:
językowej
w bibliotece,
zajęciach
praktycznych
z szycia i rysowania, lekcji historii i sztuki
w Muzeum Kumanovo, lekcji pierwszej
pomocy w Organizacji Czerwonego
Krzyża, debacie na temat podobieństw
i różnic, lekcji ekonomii w Narodowym
Banku Republiki Macedonii w Skopje.
Ponadto zwiedzili piękne miasto Ohrid,
a w nim rekonstrukcje osady ludzkiej
w Muzeum na wodzie, jezioro Ohrid,
klasztor Św. Nauma, twierdzę cara
Samuela.
Oprócz zajęć w terenie, uczniowie uczyli się macedońskich tańców, próbowali regionalnych potraw,
prezentowali swoją szkołę i kraj, integrowali się z rodzinami ich goszczącymi.
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Podczas gdy uczniowie zdobywali
nowe doświadczenie, nauczyciele
omawiali dotychczasowe działania,
dzielili
się
spostrzeżeniami
z realizacji projektu, planowali
spotkanie
podsumowujące
na
Litwie.
"Osobiście uważam, że projekt
Erasmus+
jest
niezwykle
korzystny... Cieszę się, że zyskałam
nowych znajomych i mam nadzieję,
że niektóre z tych znajomości
przetrwają
dłużej.
Wizyta
w Macedonii była również okazją
do poznania innej kultury i tradycji,
dlatego
było
to
wspaniałe
doświadczenie”.
„Cały wyjazd był wspaniały, tak
samo jak i ludzie, których miałam okazję tam poznać. Bardzo mi się podobało i myślę, że ta przygoda
pozostanie ze mną już na zawsze. Programy takie jak ten pozwalają młodym osobom, jak ja uczyć się
w praktyce i dbać o własny rozwój.”
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Artykuł odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie
ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania
zawartych w niej informacji.

Projekt „Learning through Outdoor
Experience” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej Erasmus+ zbliża się do
końca. W dniach 24-26 kwietnia nauczycielki
M. Stań i M. Olejnik uczestniczyły w ostatnim
Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym na
Litwie.
Głównym celem tego spotkania była analiza
działań organizowanych przez cztery szkoły
partnerskie w ciągu dwóch lat projektu oraz
prezentacja końcowego produktu -przewodnika
metodologicznego.
Podczas
międzynarodowej
konferencji
zorganizowanej
w
Plunge,
M.
Stań
i M. Olejnik podzieliły się doświadczeniem
naszej szkoły w organizacji zajęć w środowisku kulturowym i naturalnym oraz zaprezentowały
korzystny wpływ projektu na życie szkolne. W konferencji brało udział 60 nauczycieli.
Pozostałe dwa dni spotkania zostały przeznaczone na podsumowanie projektu, m.in. sprawozdanie
końcowe, strona projektu, ewaluacja.
Spotkanie projektu było dla wszystkich partnerów szansą na poznanie kultury, tradycji i historii narodu
litewskiego, ale także promowanie własnych wartości i tradycji w kontekście międzynarodowym.
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Jasiu przychodzi do domu i mówi do
mamy:
-Mamo dostałem 5 w szkole.
Mama:
-Naprawdę?
Jasiu:
-Tak, dwóję z matematyki, dwóję z historii
i jedynkę z polskiego
2+2+1=5
*******************
Nauczycielka do Jasia:
-Zawsze, gdy jest klasówka,
Ciebie nie ma w szkole z powodu
chorej babci.
-Proszę pani, my też podejrzewamy,
że babcia symuluje.
*****************
Zdenerwowana Pani mówi do Jasia:
–
Jasiu ty nic nie umiesz!
–
Proszę Pani, jakbym umiał
chodziłbym do szkoły.

to

nie

*******************
Rozmowa kolegów z gimnazjum:
- Chodzę z Moniką, bo ona jest zupełnie inna, niż wszystkie dziewczyny.
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?
- Ona, jako jedyna, w ogóle chce ze mną chodzić.
******************
Przychodzi Jasiu z wielką reklamówką jabłek
-Jasiu skąd masz te jabłka?-pyta mama
-Od sąsiada-śmiało odpowiada Jaś
-Sąsiad wie?
-Jasne, przecież mnie gonił
*********************
Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.
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