Moje Gimnazjum
Oto Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie
Kogo się zapytać, każdy dobrze o nim powie.
każdy absolwent gimnazjum przeżył tu chwile,
które później wspomina mile.
Bo wynosi stąd nie tylko wiedzę i umiejętności,
ale i pewność siebie, poszerzone zdolności,
kulturę osobistą, ambicje, marzenia i piękne wspomnienia.
Przyjrzyjmy się mu bliżej, które, choć to wiejska szkoła,
w każdej dziedzinie inne gimnazja prześcignąć zdoła.
Choć historia szkoły liczy sobie zaledwie kilkanaście lat,
już o jej istnieniu zdążył dowiedzieć się świat.
Bo szkołę odwiedzili goście zagraniczni delegacja z Litwy, tym pochwalić się mogą nieliczni.
Gimnazjum wsławiło się projektami, które się realizuje z nami, uczniami.
Szkoła z klasą czy Samorządy mają głos odmieniły tej szkoły los.
Dzięki nim nauczyli się wiele zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele.
W gimnazjum odbywają się uroczystości, imprezy, wydarzenia,
na przykład Piknik rodzinny, który łączy pokolenia.
W szkole zawsze podejmuje się starania,
aby uczniowie pogłębiali swoje zainteresowania.
Rozwijają talenty na kołach, zajęciach artystycznych,
sportowych, tanecznych i muzycznych.
Reprezentują szkołę na konkursach, zawodach, pokazach,
zdobywają puchary i medale, a dzięki temu rozwijają się stale.
W Gimnazjum Szkolne Koło Wolontariatu działa
pomoc, jaką podarowali uczniowie, jest niemała.
W szkole gazetka Echa z Wojciecha jest wydawana
I przez uczniów chętnie czytana.
Dzięki tym zasługom szkoła zyskała miano
Szkoły Odkrywców Talentów- taki certyfikat niedawno nam nadano.
W tym roku uczy się 200 młodych ludzi,
a 20 nauczycieli chęć w nich do nauki budzi.
Leczy by mieć dobre warunki rozwoju
trzeba żyć w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju.
Właśnie takie warunki tutaj panują,
zwalczana jest przemoc, agresja, wszyscy się szanują.
Nie brakuje też sprzętu do nauczania 12 sal jest przystosowanych do pomocy wiedzy przyswajania.
W każdej znajdują się plakaty, słowniki,
plansze, mapy i rzutniki.
Oprócz sal szkoła posiada też sklepik, bibliotekę i świetlicę.
Wokół budynku boisko do piłki nożnej i siatkówki się znajduje.
Jednym słowem niczego tej szkole nie brakuje!
Podsumowując: dlaczego warto chodzić do tej szkoły?
By się dobrze kształcić, rozwijać, by każdy dzień był wesoły.
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