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Z ŻYCIA SZKOŁY 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

 Wycieczka do Rogowa 

 Z wizytą u książąt Radziwiłłów 

 Kosmiczna podróż 

 Debata wolontariatu 

 Dzień sportu 

 Wycieczki, wycieczki 

 Podsumowanie projektu Erasmus+ 

 

 

NA LUZIE 

 
 Humor szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

22 CZERWCA 2018 WAKACJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni numer gazetki w tym roku szkolnym.  Zbliża się już koniec nauki. Za 

nami kilka miesięcy wytężonej pracy. Przed nami wakacje i perspektywa zasłużonego wypoczynku. Dla 

uczniów klas trzecich są to ostatnie chwile w naszym gimnazjum. Mamy nadzieję, że ten rozdział życia, choć 

już zamknięty, był dla Was czasem owocnym i obfitującym w przydatne doświadczenia. 

 

 Teraz wakacje!!! 

Wypoczywajmy bezpiecznie, abyśmy cali, zdrowi i szczęśliwi mogli rozpocząć nowy rok szkolny!!! 

            Redakcja 
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI  3 MAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 

1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która 

przeszła do historii, jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą 

na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą 

organizację władz państwowych, prawa i obowiązki 

obywateli. 

2 maja w naszej szkole odbył się apel z okazji 227. 

rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 maja. Była to 

uroczystość przygotowana przez uczniów Gimnazjum 

św. Wojciecha i Szkoły Podstawowej w Makowie pod 

opieką merytoryczną p. L. Kubik. O oprawę muzyczną 

zadbały panie B.Domiza i D. Sułek. 

Wprowadzenie sztandarów obu szkół oraz odśpiewanie hymnu wprawiło wszystkich w odpowiedni 

nastrój. Następnie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który przybliżył zebranym 

okoliczności powstania tego ważnego dla narodu polskiego dokumentu, jakim jest konstytucja. Była 

prezentacja multimedialna prezentująca historię, a przygotowana przez uczniów klas drugich 

gimnazjum; były pieśni z tamtych lat wyśpiewane przez chórzystki ze szkoły podstawowej. Grupa 

chłopców pokusiła się o wykonanie patriotycznego rapu. Całości dopełniła okolicznościowa poezja. 

Dla społeczności uczniowskiej była to żywa lekcja historii, w której spora grupa brała bezpośredni 

udział. Pozostali poznali bądź przypomnieli sobie te ważne dla nas wydarzenia. 
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 W środę 23 maja 2018 roku uczniowie klasy IIIc wraz z opiekunami odwiedzili pobliskie 

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. Po przyjeździe na miejsce zwiedzali sale muzealne, w których 

oglądali spreparowane zwierzęta leśne oraz szyszki, owoce drzew iglastych, fragmenty pni dotknięte 

chorobami. Wszyscy z zaciekawieniem podziwiali poszczególne eksponaty. Następnie  uczestnicy 

podzielili się na czteroosobowe grupy. Ich zadaniem było odnalezienie drzew zaznaczonych na mapie, 

podpisanie ich oraz naszkicowanie liści tych drzew. Uczestnicy konkursu z zaangażowaniem 

rywalizowali o wygraną. Po zakończeniu konkursu cała grupa udała się w drogę powrotną do szkoły.  

Była to bardzo ciekawa lekcja, podczas której uczniowie stali się leśnymi detektywami. 
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 W ramach programu Erasmus+ uczniowie klas III brali udział w zajęciach na terenie Pałacu 

w Nieborowie. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób funkcjonowano na co dzień we wnętrzach 

Pałacu  Nieborowskiego. Wędrówka po muzeum była doskonałą okazją, aby poznać ród Radziwiłłów, 

ich namiętności, pasje, a także przywary oraz ciekawostki z ich życia. 
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11 maja do naszej szkoły zawitało 

mobilne planetarium „Planetia” z 

Radomia. W warsztatach 

astronomicznych wzięli udział wszyscy 

uczniowie naszego gimnazjum. Zajęcia 

rozpoczęły się wykładem poszerzającym 

wiedzę z zakresu astronomii. 

Prowadzący zapoznał uczniów z różnymi 

faktami i ciekawostkami na temat 

Kosmosu oraz wspomniał o najnowszych 

osiągnięciach w poznawaniu 

Wszechświata. Po krótkim, lecz bardzo 

ciekawym wykładzie, uczniowie zostali 

zaproszeni do kopuły na projekcję filmu 

przedstawiającego podboje Księżyca. 

Film opowiadał zarówno o historii jak 

i przyszłości podboju Księżyca oraz o konkursie zorganizowanym przez firmę Google. Firma ta, 

w ramach nagrody zwanej Google Lunar XPRIZE zorganizowała konkurs, którego celem jest wysłanie 

bezzałogowej misji na Księżyc. Google Lunar XPRIZE to nagroda dla zespołu naukowego, który 

korzystając z prywatnych środków, wyśle bezzałogową sondę badawczą na Księżyc. Zadaniem sondy 

jest wylądować na powierzchni Księżyca i – korzystając z dowolnego pojazdu – pokonać dystans 500 m 

dokumentując to wydarzenie i przesyłając dane na Ziemię. Wyścig trwa. 

Po wyjściu z kopuły można było usłyszeć: To było bardzo interesujące! Lepsze niż kino 3D! To było 

fascynujące! Myśleliśmy, że sami przenieśliśmy się w Kosmos. 

Zajęcia odbyły się w ramach programu Erasmus+. 
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 Dnia 24.05.2018r. w naszej szkole odbyła się debata pod hasłem 

"Hejtowanie i cyberprzemoc- czy warto?". Debata trwała od godziny 12.00 

i była to już czwarta debata międzyszkolna organizowana przez naszych 

wolontariuszy. W tym roku gościliśmy uczniów z Gimnazjum im. Marii 

Rodziewiczówny w Żelaznej, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego 

w Skierniewicach i Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego 

w Skierniewicach. Uczestnicy opracowali w czteroosobowych grupach 

odpowiedzi na pytania dotyczące filmików i tekstów wcześniej 

przygotowanych przez wolontariuszy. Na każde działanie mieli około 

10 min, później uczniowie prezentowali swoje wnioski, do których doszli. 

Na koniec wysłuchali opinii naszych specjalistów. Była to bardzo ciekawa 

lekcja, na której uczniowie mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami, 

ale także zdobyć nowe doświadczenia. 
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 30 maja w naszej szkole był dniem pełnym sportu. Pan Piotr Gradowski przygotował dla 

chłopców ze wszystkich klas rozgrywki w palanta, a następnie rozgrywki w piłkę nożną. Pani Olejnik 

zajmowała się dziewczętami, które rozgrywały mecze siatkarskie. Grupa uczniów pod opieką pani 

D. Sułek grały w chińczyka, ale w wersji powiększonej. Plansza narysowana została na kostce przed 

budynkiem gimnazjum.  Rolę pionków pełniły osoby grające 

W tym dniu uśmiech nie schodził nam z twarzy. Działo się dużo. Emocje, radość oraz gorycz porażki, to 

wszystko towarzyszyło naszym młodym sportowcom. Dzięki temu dniu można było trochę odpocząć od 

codziennych obowiązków szkolnych oraz nauki. 

          Krzysiek Kroc 
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*********************************************************************************** 

 Dnia 15 maja 2018r. odbyła się szkolna wycieczka dla uczniów kl.III. Zebrani uczniowie wraz 

z opiekunami udali się w podróż do Trójmiasta. Po drodze do miejsca zakwaterowania czekały na nas 

liczne atrakcje. Jedną z nich było Centrum Promocji Regionu Kaszubskiego z domem stojącym na 

głowie w Szymbarku. Wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy tamtejsze zakątki oraz słynny domek, który 

u wielu ze zwiedzających zapadnie głęboko w pamięci. Po tak fascynującym obiekcie udaliśmy się na 

Wieżycę - najwyższe wzniesienie Pojezierza Pomorskiego, gdzie mogliśmy podziwiać niezwykłe 

widoki. Następnie udaliśmy się do Jantaru, gdzie znajdował się nasz ośrodek.  

 Następnego dnia zwiedzaliśmy gdańską Starówkę (Długi Targ, port nad Motławą, katedra, krzyże 

Gdańskie). Nie zabrakło również Westerplatte, gdzie całą grupą udaliśmy się do Pomnika Obrońców 

Wybrzeża. Jeśli Trójmiasto to oczywiście Gdynia i Sopot, a więc trzeci dzień zwiedzania 

przeznaczyliśmy na te miejsca. W Gdyni podziwialiśmy ,,Dar Pomorza" oraz pobliskie Muzeum 

Oceanograficzne i Akwarium Morskie.  Mieliśmy okazje podziwiać wspaniałe gatunki zwierząt i roślin 

wodnych. Odwiedziliśmy także pobliską Stocznie Gdańską. A Sopot? Sopot to oczywiście słynne molo 

i pobliskie stragany...  

 Niestety, całe cztery dni pobytu minęły bardzo szybko, lecz niesamowicie. W drodze powrotnej czekała 

na nas latarnia w Krynicy Morskiej. Jej strome schody były nie lada wyzwaniem, lecz dla tak 

wspaniałych widoków warto było się przemóc i wejść na samiutką górę. Wieczorami zazwyczaj 

udawaliśmy się na spacery wzdłuż morza i podziwialiśmy zachody słońca.  

 Cali, zdrowi i szczęśliwi wróciliśmy do domu z nowym bagażem doświadczeń oraz wspomnień. 

           Daria Stolarczyk 

*********************************************************************************** 

 W dniach 06-08.06.2018r. odbyła się wycieczka klas drugich wraz z panią Gejo, panią Stań 

i panią Olejnik. Zbiórka pod szkołą zaplanowana była na 5:20, a o 5:30 wyruszyliśmy w drogę do 

Ojcowa, gdzie zobaczyliśmy zbudowany przez Kazimierza Wielkiego zamek na wzgórzu i Maczugę 

Herkulesa. Później wędrowaliśmy po lesie i odwiedziliśmy jaskinię. Drugiego dnia zwiedziliśmy oraz 

bawiliśmy się w parku rozrywki Energylandia. Przejechaliśmy się na kolejkach oraz karuzelach, 

w szczególności tych najbardziej ekstremalnych. Ostatniego dnia pojechaliśmy do Krakowa. 

Zobaczyliśmy tam zamek na Wawelu, Sukiennice, Kościół Mariacki oraz Dzwon Zygmunta. Na rynku 

w Krakowie spotkaliśmy Rafała Mroczka i zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie. Na koniec wyruszyliśmy 

w drogę powrotną do domu. Wycieczka była fajna i bardzo nam się podobała. Mamy nadzieję, że 

w przyszłym roku również taka wycieczka się odbędzie.       

         Aleksandra Kuś i Katarzyna Hallay 
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Uroczyste podsumowanie realizacji projektu Erasmus+  

w Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie  

2016-2018 

13 czerwca 2018 roku w Gimnazjum Świętego Wojciecha 

w Makowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację 

projektu "Learning through Outdoor Experience" 

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół".  

W spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Gimnazjum – 

Hannę Głuszek, koordynatora projektu – M. Stań 

oraz M. Olejnik uczestniczyli zaproszeni goście: 

Wójt Gminy Maków – Jerzy Stankiewicz, sołtys 

Makowa - Teresa Kopińska, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Makowie – Jolanta Szeliga, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach –  

Ewa Krawiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Słomkowie – Barbara Dziuda, delegacje 

uczniów ze Szkół Podstawowych oraz rodzice  

uczniów reprezentujący Gimnazjum podczas 

Międzynarodowych Spotkań na Litwie 

i w Macedonii. W spotkaniu uczestniczyli również 

przedstawiciele społeczności szkolnej Gimnazjum 

Świętego Wojciecha w Makowie. 

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez Panią 

Dyrektor, koordynatorka podsumowała realizację 

projektu, przypomniała główne cele i założenia 

przedsięwzięcia oraz opowiedziała o efektach 

realizowanego projektu dla społeczności szkolnej. 

Pani M. Olejnik przybliżyła tematykę 

Międzynarodowych Spotkań zespołów 

koordynujących. Następnie uczniowie przedstawili 

działania w środowisku naturalnym i kulturowym, 
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zaprezentowali film ze spotkania z partnerami 

w Polsce oraz podzielili się wrażeniami 

i korzyściami, które im przyniósł udział 

w projekcie.  

Gimnazjaliści poszerzyli wiedzę, poprawili 

umiejętności językowe, komunikacyjne, 

organizacyjne, komputerowe. Mieli 

możliwość zastosowania swojej wiedzy 

w praktyce, dzięki czemu zwiększyło się ich 

zaangażowanie w proces uczenia się oraz 

wzrosła ich motywacja do nauki. Ponadto dla 

młodzieży, która miała możliwość odwiedzić 

swoich rówieśników w Macedonii i na Litwie, 

bardzo ważne było przełamanie bariery 

językowej, pokonanie nieśmiałości. Jak podkreślili, stali się bardziej otwarci na świat. 

Po prezentacjach zespół koordynujący wręczył podziękowania za wsparcie i zaangażowanie 

w realizację działań Wójtowi Gminy Maków, Dyrektorowi Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej 

w Makowie, uczniom i ich rodzicom. Również Pan Wójt i Dyrektorzy Szkół pogratulowali 

nauczycielom i uczniom Gimnazjum sukcesu, jakim była realizacja tak wspaniałego projektu.  

Po podziękowaniach wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę zdjęć oraz zielnik, przygotowane 

przez uczniów Gimnazjum, przewodnik metodyczny języku angielskim, przygotowany przez wszystkie 

kraje partnerskie a zawierający scenariusze przeprowadzonych zajęć outdoor wraz ze zdjęciami. 

Ponadto każdy uczestnik spotkania dostał upominek w postaci notesu i długopisu z logo projektu. 

Słodkim akcentem spotkania i jednocześnie zwieńczeniem sukcesu Gimnazjum był tort z napisem 

Erasmus+. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora a Komisja Europejska i Narodowa 

Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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 Jasio napisał na tablicy: 

"Fczoraj byłem f szkole". 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 

 

******************* 

Jasiu wraca do domu, tata pyta: Jasiu zdałeś? 

- Tak tato z 3a do 3b. 

 

***************** 

Jasiu odmień czasownik idę 

- Ja idę, ty idziesz, on idzie 

- Trochę szybciej Jasiu 

- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie... 

 

******************* 

Na religii: 

- Kto widzi i wie wszystko? 

Na to Jasiu: 

- Moja sąsiadka... 

****************** 

Pani na lekcji pyta Jasia: 

- Jaka będzie liczba mnoga od słowa niedziela? 

- Wakacje - odpowiada Jaś. 

 

********************* 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.  

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - zostaję w tej samej klasie.    

********************* 

Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem  lanie od ojca.. 

- Dlaczego aż dwa ? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,  

a drugi jak się połapał, że to jego.   

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka – E = mc2 

Historia - Sensacje XX - wieku 

Język polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka - Róbta co chceta 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich 


