
 
 

 
 

 
 

10.05.2018- Dzień Ziemi 
11.05.2018- Smog Stop 

05.06.2018- Dzień Sportu 
08.06.2018- Dzień Pustej Klasy 

14.06.2018- Piknik Rodzinny 
20.06.2018- Czytanie na trawie 

22.06.2018-Zakończenie Roku Szkolnego 
 
 
 
 
 

MAKUSZYNIANKA 

gazetka szkolna, maj – czerwiec  2018          

 

 
Witamy  po raz piąty wszystkich Czytelników Naszej Gazetki!  
Gorąco zapraszamy do  współpracy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą            
i mają ochotę napisać coś od siebie w przyszłym roku szkolnym.                     
Czekamy na Was  już po wakacjach! 
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Lato 

 
 

 
 
 

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia 
letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej,                                
co  w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 
21 czerwca a 23 września (czasami daty te wypadają dzień 
wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być 
dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas lata astronomicznego 
dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą 
kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa – Słońce wschodzi 
coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad 
horyzontem.  
 

 
 

 
Impreza ekologiczna SMOG STOP 

 

 



 
 
W piątek, 11. maja 2018 r., odbyła się w naszej szkole impreza 
ekologiczna pod nazwą SMOG STOP. Uczniowie oddziałów  „0”            
– VII oraz drugich klas gimnazjum zapoznali się z zagadnieniami 
związanymi ze zjawiskiem smogu. Dowiedzieli się, czym jest smog, 
jak powstaje, jakie są jego skutki, w jaki sposób i gdzie można 
sprawdzić bieżące dane na temat stanu jakości powietrza               
w danym regionie. Uczniowie poznali również sposoby 
zachowania się w sytuacji przekroczenia norm zanieczyszczenia 
powietrza. Ponadto, mieli okazję dowiedzieć się, jak aktywnie 
można wpłynąć na redukcje zjawisk smogowych, choćby                          
w zasięgu lokalnym.   
  
Podczas uroczystości wręczono klasom dyplomy za udział                         
w szkolnym konkursie na plakat SMOG STOP. Za najlepsze prace 
przyznano nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły.                      
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła klasa II, drugie miejsce                   
– ex aequo – klasy III i IV. Na trzecim miejscu uplasowała się klasa 
VII. Przyznano również wyróżnienia za prace indywidualne: 
Adamowi Maciejewskiemu z klasy III gimnazjalnej, Joannie Talarek 
z klasy V oraz Stanisławowi Kalecie i Oliwierowi Sas z klasy I. 
 
Na koniec spotkania uczniowie klasy II wraz z akompaniującą na 
gitarze wychowawczynią, panią Moniką Senkowską, zaśpiewali 
piosenkę Ziemia, zielona wyspa. 
 
Zwieńczeniem spotkania było posadzenie przed szkołą 
zakupionego przez każdą klasę krzewu jałowca. To nasza mała 
cegiełka w walce o czystość powietrza i estetykę otoczenia.  

 
 
 



Zbiórka makulatury, karmy dla zwierząt   

i plastikowych nakrętek 

 

Dziękujemy serdecznie  wszystkim uczniom  za  zbiórkę  

makulatury organizowanej na terenie naszej szkoły. 

Makulatura musiała  być związana i posegregowana (osobno 

kartony, papier). 

I miejsce w zbiórce makulatury zdobyła  uczennica klasy III 

Wiktoria Pawłowska, która zebrała 681,35 kg makulatury. 

II miejsce przypadło uczennicy klasy I Amelii Meyer, która zebrał 

596,55 kg makulatury. 

II miejsce zdobył uczeń klasy III Kryspin Kaczmarek, który 

zebrał401,75 kg makulatury. 

Zwycięzcom gratulujemy !!! 

                          

Plastikowe nakrętki  przynosiliście przez cały rok szkolny. Nakrętki 

przekazywane były do hospicjum Światło w Toruniu.    

 



Dziękujemy za przyniesioną karmę dla zwierząt! 

 

 

 

 

 

 Wakacje marzeń 

 



 

 

 

 



Bezpieczne lato w podróży, nad morzem, 

w górach  

 

Wakacje to czas zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży                       

na koloniach, obozach, wczasach rodzinnych.                                 

Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

pożarowego jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia 

sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.  

Każdego roku Państwowa Straż Pożarna aktywnie uczestniczy                

w organizowanych wspólnie  z Policją, Strażą Miejską,                     

Strażą Graniczną i Kuratorium Oświaty   

akacjach „Bezpieczne wakacje”.  

 

 

Już się zbliża lato, czas radości, słońca,  

wielu przygód i zabaw bez końca! 

Jednak w czasie zabaw  

musicie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

 



W miejscach strzeżonych się kąpiemy, 

ale tylko wtedy, gdy dorosły ci pozwoli. 

Nigdy nie skacz na główkę do wody, 

bo są ku temu ważne powody!  

Możesz stracić zdrowie, życie, 

nawet jeśli pływasz znakomicie!  

 

W czasie wędrówki po lesie 

wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie.  

Zakładaj gumowce albo trapery 

bo sandałki nie nadają się na leśne spacery. 

W lesie, kiedy spotkasz zwierzę, 

nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj!  

 

Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!  

Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!!  



 

Maszyny rolnicze nie są do zabawy, 

więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy.  

 

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń 

112 numer alarmowy  do wszystkich służb ratunkowych; 

policja 997 

straż pożarna 998 

pogotowie ratunkowe 999  

 

 
BEZPIECZNYCH WAKACJI !!! 

 

 

Życzy Redakcja 
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