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Z ŻYCIA SZKOŁY 

• Rozpoczęcie roku szkolnego 

• Wizyta w Parlamencie RP 

• Ciacho dla Małgosi 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

• Otwarcie boiska 

• Wycieczka do teatru 

• Apel z okazji DEN 

 

 

NA LUZIE 

 
• Humor szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNE KALENDARIUM  
 

1.11.2018 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

11.11.2018 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 pani Jolanty Markowicz 
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Dnia 3 września 2018 roku miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Tego dnia wszyscy 

uczniowie ubolewali nad tym, że muszą wrócić do szarej rzeczywistości i zapomnieć o beztroskim 

leniuchowaniu. Było wszystkim przykro, że beztroskie chwile skończyły się , ale obowiązek to 

obowiązek.  

 Uczniowie zostali przywitani przez panią dyrektor Hannę Głuszek, która życzyła nam sukcesów 

i wytrwałości w tym ostatnim dla nas roku szkolnym, bardzo ważnym roku szkolnym. Następnie pani 

Dyrektor  przedstawiła nam nowego księdza Jakuba Aleksandra Zakrzewskiego oraz nową panią, która 

w tym roku będzie nas uczyła  jęz. niemieckiego - panią Joannę Walczakiewicz. 

 Na zakończenie uczniowie zaprezentowali krótką  część artystyczną upamiętniającą 79 rocznicę 

rozpoczęcia II wojny światowej. Przygotowali ją uczniowie klas III-ich pod opieką pani Wójcik. 

 Następnie udaliśmy się do swoich klas na organizacyjne spotkanie z wychowawcą. 

 

Kacper Berczyński  
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Dnia 18 września Krzysztof Kroc (uczeń klasy 3B) i Karolina Różycka (nasza absolwentka) pod 

opieką pani Jolanty Markowicz wzięli udział w wycieczce do Warszawy, gdzie mieli okazję zwiedzić 

gmach Sejmu i Senatu. Wycieczka była podziękowaniem za udział w konkursie plastycznym „Orzeł 

Biały – nasza duma”. Tegoroczna edycja konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”, pod patronatem 

marszałka Senatu, jest częścią obchodów 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Podczas wycieczki  nagrodzonym uczniom towarzyszył senator RP pan Rafał Ambrozik. Zwiedzanie 

rozpoczęło się od sali obrad Senatu RP. Oprowadzający przewodnik przypomniał historię polskiego 

parlamentaryzmu a także opowiedział o pracy senatorów. Uczestnicy wycieczki zobaczyli również salę 

posiedzeń Sejmu, tablicę upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny 

światowej, tablicę upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod 

Smoleńskiem oraz słynny hol i schody, na których przeważnie politycy udzielają wywiadów. 

Wycieczka ta była wspaniałą lekcją polskiego parlamentaryzmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta w Parlamencie RP  
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Dnia 27 września w naszej szkole odbyły 

się coroczne debaty przedwyborcze do 

wyborów SU, w których startowało 

czterech uczniów: Julia Wardzyńska, 

Martyna Maciejak, Wiktor Rybus 

i Mateusz Caban. Każdy z nich przedstawił 

swój plan wyborczy oraz zachęcał do 

głosowania na niego. W swoich 

programach uwzględnili dyskoteki, dni 

tematyczne, kontynuowanie szczęśliwego 

numerka oraz farciarzy a przede wszystkim 

spełnianie pomysłów ucznia. Po 

prezentacji kandydatów, każdy z uczniów 

mógł zadawać pytania. Debatę prowadziła 

Paula Białek.  

 

W dn. 28 września odbyły się wybory do 

samorządu szkolnego. W komisji zasiadała: 

Paula Białek, Katarzyna Hallay, Aleksandra 

Kuś, Wioletta Siejkowska, Weronika 

Iwańczyk oraz Mateusz Trębski. Każdy 

z uczniów mógł oddać swój głos na 

wybranego kandydata oraz na nauczyciela, 

który miał zostać opiekunem SU 

i Rzecznikiem Praw Ucznia. Po 

przeliczeniu głosów na górnym korytarzu odbył się krótki apel, na którym Paula Białek ogłosiła wyniki. 

Przeważającą ilością głosów wygrał Mateusz Caban z klasy 3b i został przewodniczącym SU naszego 

Gimnazjum, a opiekunem została pani Renata Wójcik. Na Rzecznika Praw Ucznia wybrano panią 

Monikę Olejnik. Wygrani mogli powiedzieć kilka słów od siebie. 

Wybory do SU są dla nas wspaniałą lekcją demokracji. Jest to dla nas dzień szczególny i bardzo ważny. 

Czujemy, że mamy wpływ na to co się dzieje w szkole, że nasz głos się liczy. 

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów do samorządu uczniowskiego czuwała pani Jolanta 

Markowicz. 

Kasia Hallay, Aleksandra Kuś 
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Dnia 25 września odbyła się akcja „Ciacho dla Małgosi”, podczas której 

uczniowie z wolontariatu szkolnego, podczas przerw, sprzedawali pyszne 

ciasta.  Akcja powiodła się bardzo dobrze, ponieważ wyprzedany został każdy 

kawałeczek ciasta. Pieniądze zebrane z akcji zostały przekazane na konto 

Małgosi. Nasi uczniowie wykazali się dużym gestem i z chęcią pomogli zebrać 

na lek, mogący pomóc w leczeniu choroby.  

Moim zdaniem takie akcje łączą ze sobą naszych uczniów i udowadniają 

wszystkim, że razem potrafimy bardzo wiele zdziałać. 

Kacper Berczyński 

  

 

 

 

Dnia 5 października 2018r. 

uczniowie Gimnazjum mieli 

okazję uczestniczyć 

w uroczystości otwarcia 

boiska sportowego. Wstęgę 

na nowo wybudowanym 

kompleksie sportowym 

w  Gminie Maków przecinali 

m.in. wójt gminy pan Jerzy 

Stankiewicz i uczniowie oraz 

przedstawiciele Klubów 

Sportowych. Boisko jest 

pełnowymiarowe wraz 

z  nawodnieniem  i 

odwodnieniem, bieżnią, 

scateparkiem i boiskiem do streetballa. Cały teren jest oświetlony i ogrodzony.  

Po uroczystym przecięciu wstęgi boisko zostało poświęcone przez proboszcza Makowa ks. kan. dr 

Sławomira Wasilewskiego. Po części oficjalnej obejrzeliśmy pokaz jazdy na rolkach, BMX-ach 

i deskorolkach.  

 

 

 

 

 

W dniu 9 października odbyła się wycieczka klas trzecich do Teatru Muzycznego w Łodzi. Mogliśmy 

obejrzeć tam dwa spektakle : ,,Antygonę” oraz ,,Króla Edypa”. Sztuki trwały 2 godziny, łącznie z krótką 

przerwą między nimi. Obie bardzo nam się podobały. Później wybraliśmy się wszyscy na wystawę 

historyczną, gdzie pani opowiadała oraz pokazywała nam obrazy władców Polski. Wszyscy byli 

przedstawieni w sposób oddający ich charakter. Następnie inna pani oprowadziła nas po muzeum, 

w którym się znajdowaliśmy oraz opowiedziała kilka ciekawych historii z nim związanych. Na koniec 

wybraliśmy się do Manufaktury, w której mogliśmy coś zjeść oraz zrobić zakupy. Wycieczka bardzo 

nam się spodobała, dlatego mamy nadzieję, że jeszcze nie raz taka wycieczka się odbędzie. 

Aleksandra Kuś 
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Dnia 12 października w naszej szkole 

odbył się apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Ten dzień wyglądał inaczej niż dni 

powszednie. Pierwszą lekcję prowadzili 

uczniowie, a drugą nie dość, że prowadzili 

uczniowie, to była ona skrócona do 9.30. 

Następnie wszyscy zgromadziliśmy się na 

górnym korytarzu na apelu. Uczniowie z  klas 

trzecich, uczęszczający na zajęcia teatralne, pod 

opieką pani Renaty Wójcik, wystawili krótkie 

przedstawienie, w którym parodiowali 

nauczycieli. Uczniowie oraz nauczyciele byli 

zachwyceni poziomem zaprezentowanego 

spektaklu. Ten występ chyba każdego rozbawił. 

Moim zdaniem młodzi aktorzy zagrali bardzo 

dobrze i nie popełnili nawet najmniejszego 

błędu, genialnie wczuwając się w swoje role. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości zobaczymy 

więcej takich inscenizacji na tak 

wysublimowanym poziomie, jaki przedstawili 

uczniowie z naszej szkoły. Następnie każda 

klasa wręczyła prezenty dla swoich 

wychowawców oraz wszystkich nauczycieli 

w szkole, pań woźnych, pani dyrektor oraz pani 

sekretarce. Po apelu, który trwał około 35 

minut, była przerwa, po której każdy udał się 

na dwie ostatnie lekcje, które również 

prowadzili uczniowie. Zajęcia w szkole trwały 

zaledwie do godziny 12-nastej, po której 

wszyscy szczęśliwi udaliśmy się do swoich 

domów. 

Mateusz Trębski i Kacper Berczyński 
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 Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:  

- Małgosiu, co to za wzór?  

- To jest... No, mam to na końcu języka...  

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy 

****** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze!  

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

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich 

liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok!  

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 

odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

1       W        

2       I        

3       T        

4       A        

5       J        

6       S        

7       Z        

8       K        

9       O        

10       Ł        

11       O        
 

1. Czas odpoczynku od szkoły. 

2. Nauka o prawach otaczającego nas świata. 

3. Przedmiot skupiający się na rozwiązywaniu … w pamięci. 

4. Nazwa budynku, w którym odbywają się lekcje. 

5. … Polski  

6. Jeden z greckich filozofów. 

7. Jedna z nieodmiennych części mowy. 

8. Miasto, w którym można zobaczyć pomnik smoka. 

9. Zbiór definicji słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. 

10. Miasto słynące z Manufaktury. 

11. … Komisja Egzaminacyjna 

       J. Maciejak, G. Filipek 


