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Z ŻYCIA SZKOŁY 

• 100. Rocznica Odzyskania 

Niepodległości 

• Uroczystości patriotyczne 

• Szkoła młodych patriotów 

• Mikołajki 

• Jasełka 

 

 

NA LUZIE 

 
• Humor szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

1.01.2019   NOWY ROK 

6.01.2019  TRZECH KRÓLI 

21-22.01.2019  DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA 

31.01.2019   ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA 

09.02.2019  BAL CHOINKOWO-WALENTYNKOWY 

11.02-24.02.2019  FERIE ZIMOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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9 listopada świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 

wszyscy uczniowie ubrani byli na galowo z przypiętymi do piersi kotylionami wykonanymi przez 

wolontariuszy. O godzinie 11:11, na górnym korytarzu, zostały odśpiewane cztery zwrotki hymnu 

państwowego. Uczniowie w tej wzniosłej chwili wykazali się należytą powagą i szacunkiem do jednego 

z symboli narodowych. W dalszej części uroczystości obejrzeliśmy prezentację, przygotowaną przez 

uczniów pod opieką pani Kubik, przedstawiającą nam wydarzenia od czasów, gdy Polska w 1918r. 

odzyskała niepodległość, do czasów obecnych. Podczas oglądania slajdów uczniowie gimnazjum 

i podstawówki zaprezentowali pieśni patriotyczne i wiersze. Przygotowany program prowadziła Paula 

Białek, Grzegorz Filipek i Mateusz Caban. Opowiedzieli nam o losach Polski i Polaków przez całe 123 

lata pod zaborami trzech państw. Była to wspaniała lekcja historii oraz akt naszego patriotyzmu dla 

Ojczyzny.  

Naszym zdaniem tego typu uroczystości przypominają nam jak waleczny jest nasz naród i udowadniają 

nam, że możemy być bezgranicznie dumni z naszej narodowości. 

Na koniec pani Dyrektor oddała głos Wójtowi gminy Maków, który serdecznie podziękował zebranym 

gościom i zaprosił wszystkich na mszę świętą oraz na uroczystość patriotyczną w sali Szkoły 

Podstawowej w Makowie.  
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10 listopada o godzinie 15:00 w Kościele w Makowie odbyła się msza święta w intencji 

Ojczyzny. Była to bardzo uroczysta msza, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 

dyrektorzy gminnych szkół,  uczniowie, poczty sztandarowe, strażacy, harcerze oraz mieszkańcy. Po 

wprowadzeniu sztandarów, odśpiewano hymn Polski a następnie rozpoczęło się nabożeństwo. Na 

zakończenie głos zabrał wójt gminy pan Jerzy Stankiewicz, opowiadając o Polsce oraz Polakach, którzy 

w całym kraju świętują 100 lat niepodległości. Zaprosił wszystkich obecnych do sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej w Makowie na występy, aby dopełnić świetności tej patriotycznej uroczystości. 

 

 

 

    22 listopada,  w ramach projektu „Szkoła młodych patriotów”, odbył się konkurs 

recytatorski, konkurs pieśni patriotycznej oraz konkurs plastyczny. Udział wzięli wszyscy uczniowie 

gimnazjum. Każda klasa zaśpiewała wybraną przez siebie pieśń patriotyczną. 

Klasa IIIa - ,,Ojczyzno ma” 

Klasa IIIb - ,,Białe róże” 

Klasa IIIc - ,,Dziewczyna z granatem” 

Oprócz śpiewania grupami klasowymi, swoje talenty zaprezentowali poszczególni przedstawiciele 

z każdej klasy recytując wiersze patriotyczne: 

Martyna Maciejak - ,,W Kwietniowy Poranek” 

Paula Białek - ,,Elegia o… [chłopcu polskim]” 

Zuzia Bolimowska i Wiktor Foks - ,,Ta, co nie zginęła…” 

Uczniowie z poszczególnych klas wykonali także plakaty pod hasłem 100. rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Plakaty te dopełniły wystrój całej uroczystości a następnie mogliśmy je oglądać 

na wystawie na górnym korytarzu. Razem wpłynęło 10 plakatów. Wszystkie plakaty wykonane były 

bardzo starannie i na wysokim poziomie. Bardzo trudno było wybrać ten najładniejszy. Wszystkie 

plakaty łączyła symbolika naszej Niepodległej. Po naradzie zostały wyróżnione 3 plakaty: z sercem, w 

którym znalazły się ważne dla naszej polskości postacie, z orłem białym wykonanym misternie 

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE  
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z kuleczek z białej bibuły i z postacią husarza, przypominającą nam o waleczności i potędze naszego 

kraju.  

 Naszym zdaniem tego typu uroczystości, oprócz patriotycznego wyrazu, potwierdziły, że razem 

możemy stworzyć coś naprawdę wspaniałego. W uroczystość byli zaangażowani wszyscy uczniowie 

naszego gimnazjum. Uroczystość ta była odzwierciedleniem naszej dumy i radości z faktu, że żyjemy 

w niepodległej Ojczyźnie. 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły. 

Kacper Berczyński i  Mateusz Trębski 

 

 

 

 



ECHA Z WOJCIECHA  LISTOPAD/GRUDZIEŃ  NR 8(93) 2018 

Mikołajki w naszej szkole to dzień bardzo 

radosny. Tego dnia większość uczniów miała element 

świąteczny, takie jak czapkę Mikołaja czy opaskę 

z rogami renifera lub choinkami. W tym dniu 

mogliśmy podarować komuś mały upominek, ale 

uczniowie postanowili poczekać do wigilii 

klasowych. W ramach Mikołajek klasa 3b i 3c 

17grudnia pojechały na wycieczkę do Łodzi. Klasa 3c 

wraz ze swoją wychowawczynią poszli na kręgle zaś 

klasa 3b z wychowawczynią udała się na kręgle oraz 

do parku trampolin. Po wizycie w kręgielni i parku 

trampolin dostaliśmy czas wolny na jedzenie oraz 

zakupy. Wszyscy wrócili bardzo szczęśliwi.  Mamy 

dużą nadzieję że naszym wychowawcom również się 

podobało.  

Zuzanna Jeż 

 

 

 

 

 

 

W Betlejem nie było miejsca dla Ciebie... a dziś gdzie się znajdzie? 

  

Mijają godziny, dni i tygodnie... I znów 

minął ! Szybko! Może... za szybko. W pogoni- 

za utraconym czasem - nie umiemy często żyć 

,,tu i teraz''... Dobrze więc, że znów 

w kalendarzu świąteczna kartka. Boże 

Narodzenie! Czas, by zatrzymać się przy 

żłóbku, spojrzeć na Jezusa oczami dziecka, 

wyciągnąć rękę z opłatkiem do człowieka, 

którego mijamy każdego dnia.  

Piękną tradycją wielu szkół stało się 

wystawianie tuż przed świętami misterium 

bożonarodzeniowego. Tak również było 

w naszej szkole. Od lat to słowno - muzyczne 

widowisko przygotowują uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Makowie. 

Na początku młodzi adepci sztuki 

teatralnej przenieśli widzów do biblijnego raju, 

w którym ,,piękne stworzenie - miss Ewa'' dała 

posłuch diabłu. Grzech zgubił pierwszych ludzi, 

jednak Bóg kocha wszystkich i da światu 

zbawienie. Kolejne sceny rozgrywają się na 

niebiańskich drabinach tuż po naradzie aniołów 

z Bogiem. Nie zabrakło także pięknej sceny 

zwiastowania w teatrze cieni. Aktorzy zabrali nas także do niebieskiego przedsionka nieba, w którym 

upadłe dusze zażywały oczyszczającej z grzechów kąpieli. W jasełkach nie zabrakło także sceny 

w pałacu Heroda z udziałem marszałka, rycerzy i tańczącego Żyda. W taniec za śmiercią ruszyły także 

groźne diabły. Z kolei akcja jasełka przeniosła się na palestyńską ziemię niedaleko miasta Betlejem. 

MIKOŁAJKI 

JASEŁKA 
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Kolejne sceny z pasterzami, aniołami, z beczeniem owiec, wyciem wilków i baranami w teatrze cieni 

prowadziły widzów do starej betlejemskiej szopy. Tu pasterze tańcem, piosenką i popisami 

akrobatycznymi, magowie - pokłonem i darami oddali hołd Jezusowi. W finałowej scenie nie zabrakło 

akcentu patriotycznego, bowiem 100 lat mija właśnie, gdy nasza Ojczyzna wolność odzyskała. I znów 

w niedzielny, grudniowy wieczór - podobnie jak przed wiekami w Betlejem - zajaśniała gwiazda. Bo 

gdy się Chrystus rodzi, moc nieba truchleje, nie tylko nad Makowem... 

Niedzielna premiera misterium na długo zostanie w pamięci zarówno wykonawców, jak i licznie 

zebranych gości, przedstawicieli władz gminnych i parafialnych. Widzowie nie kryli wzruszenia... 

Młodych aktorów oraz twórców widowiska (P. R. Wójcik, B. Domizę, D. Bigos) nagrodzili gromkimi 

brawami. 

Co dodać? Kogo wyróżnić? Anielsko śpiewającą Maryję, rozważnego Józefa, miss Ewę, Adama 

liczącego lwy, anioły rodem z nieba, przebiegłego węża, groźnego Heroda, tańczącego Żyda, czyste 

dusze z liliami czy... upadłe, pasterzy, mędrców, akrobatę... Wszystkich! Po raz kolejny nasi 

uczniowie - słowem i piosenką - uwielbili nowo narodzonego Jezusa. Zaprezentowali niezwykły 

spektakl, który wyzwala pokłady dobrej energii, umacnia wiarę, rodzi miłość, daję nadzieję... 
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Przedszkolak pyta kolegę: 

– Co dostałeś na gwiazdkę? 

– Trąbkę.  

– Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

–  To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

–  W jaki sposób? 

– Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

****** 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

– "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych". 

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

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół 

zastawiony, czekają tylko na pierwszą 

gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno 

dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do 

drzwi. 

- Kto tam? 

- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie 

miejsce?  

- Jest. A mogę skorzystać?  

-Nie, bo według tradycji musi być ono puste. 

 

 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do 

Mikołaja: „Mikołaju ! Mam biednych rodziców. 

Proszę przynieś mi rower górski i klocki Lego.” 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący 

przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się 

smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy 

postanowili zrobić Jasiowi niespodziankę.  

Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je w 

paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta 

drugi list od Jasia: 

„Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie 

ukradli na poczcie.” 

 

1. _______ Boży – tak inaczej 

nazywamy Pana Jezusa. 

2. Drzewko świąteczne. 

3. Świecą na choince. 

4. Dajemy je sobie w Boże Narodzenie. 

5. Wkładamy pod obrus w Wigilię. 

6.  12 ______ na wigilijnym stole. 

7. Spędzamy je _____ z rodziną. 

8. Trzymamy się go ściśle każdego 

piątku adwentu.  

9. Śpiewamy w wigilię, w Kościele. 

10. Wigilię rozpoczynamy pierwszą 

________ na niebie. 

11. Dzielimy się nim w wigilię. 

12. Trwa 4 tygodnie, oznacza 

”oczekiwanie”. 

13.  Okrągłe na choince. 

14. ______ Wigilijna – pali się na stole 

w trakcie Wigilii. 

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy wam radości, 

aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było! 

Redakcja gazetki 


