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Z życia szkoły 
 
 

Święto Niepodległości 
  

Święto Odzyskania Niepodległości  
W naszym Gimnazjum, od wielu lat 

świętujemy Odzyskanie Niepodległości 

przez Polskę. 95 rocznica tego niezwykle 

ważnego dla nas wydarzenia była 

uroczyście obchodzona przez 

społeczeństwo naszej szkoły,  12 listopada. 

Wszędzie były widoczne ojczyste barwy, 

symbole narodowe oraz flagi, równie 

ogromnym patriotyzmem wykazali się 

uczniowie a także nauczyciele, którzy mieli 

biało- czerwone elementy swojego stroju. 

Jednakże głównym punktem szkolnych 

obchodów tego święta był apel, 

upamiętniający tę ważną datę dla Polaków. 

Zebranie zostało przygotowane przez 

uczniów naszego gimnazjum, a także chór 

szkolny pod opieką Pani Aleksandry 

Wiśniewskiej. Oprawę muzyczną stanowiły 

pieśni patriotyczne takie jak: „Rozkwitały 

pąki białych róż”, „O mój rozmarynie”, 

„Kocham Cię Polsko”, czy „Szara 

piechota”. Akademia rozpoczęła się 

wprowadzeniem sztandaru szkoły przez 

poczet sztandarowy, a także od wspólnego 

odśpiewania hymnu. Następnie 

usłyszeliśmy informacje na temat historii 

naszego kraju. Oczywiście, nie mogło 

zabraknąć wierszy, które były nieodłączną 

częścią apelu. Spotkanie było bez wątpienia 

nie tylko uczczeniem tego ważnego święta 

narodowego, ale też skłoniło niejednego 

gimnazjalistę do refleksji na temat naszej 

historii, a także chwili zadumy. Apel miał 

być swego rodzaju uświadomieniem  

wszystkim zebranym, że ważne jest  kochać 

ojczyznę i dbać o nią. 
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Mikołajki szkolne 
 

Mikołajki szkolne 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, dnia 6 

grudnia cała nasza społeczność obchodziła 

klasowe Mikołajki. Jak co roku i tym 

razem zawitał u nas Mikołaj. Był  to 

świetny znak, który świadczył o tym, że 

byliśmy wyjątkowo grzeczni i 

zasłużyliśmy na prezenty. Na twarzy 

każdego ucznia, a także nauczyciela gościł 

uśmiech,  

 

 

spowodowany  zapewne zadowoleniem z 

prezentów,  jakie otrzymał. W naszej 

szkole wszędzie mogliśmy znaleźć  

świąteczne motywy, które również 

znajdowały się w strojach uczniów. 

Szkoda, że Mikołajki są tylko raz w roku :( 

 

 

 



 

Akcje charytatywne w naszej szkole 
 

 
 
 
 

Przez ostatnie miesiące nasza szkoła udziela się charytatywnie, więc my też zachęcamy do 

pomocy innym szczególnie w ten magiczny świąteczny czas. 

Jedną z akcji, w którą zaangażowało się G3 jest ZBIERANIE NAKRĘTEK.  Jest nam ich 

potrzebnych kilka ton, żeby uzbierać na dalsze leczenie i rehabilitację naszego niepełnosprawnego 

synka- proszą o pomoc rodzice Mariusza. Każda nakrętka ma ogromną wartość! 

Włączyliśmy się również w ,,Akcję Paczka”, czyli niesienie pomocy Polakom,  mieszkającym 

w Mołdawii. Zbiórka organizowana jest przez Związek Harcerstwa Polskiego Rzeczypospolitej. 

Kolejną akcją charytatywną w jakiej wzięliśmy udział była ,, Podziel się zabawką”, czyli 

zbiórka artykułów papierniczych, zabawek, ubranek, słodyczy dla Domu Samotnej Matki w Płocku. 

Pomoc innym to piękny gest, zachęcamy do tego nie tylko w święta, ale przez cały rok.  
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KĄCIK MELOMANA 

WIZYTA W Teatrze 
 

 

„Ania z Zielonego Wzgórza” 
 

5 listopada 2013r. odwiedziliśmy Teatr 

Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 

w Płocku. Obejrzeliśmy spektakl pt " Ania 

z Zielonego Wzgórza". Główną rolę 

zagrała Angelika Kujawiak, która 

w naszym teatrze pojawiła się gościnnie. 

Przedstawienie trwało 130 minut,  przy 

czym było podzielone na dwa akty. Bez 

wątpienia, każdy z naszych gimnazjalistów 

znał historię Ani Shirley ,ale fakt, że 

mogliśmy zobaczyć tą sztukę w teatrze 

niezmiernie nas ucieszył. Tego wyjścia na 

pewno nie żałowaliśmy. Sztuka zachwyciła 

każdego, przy czym była zabawna 

i świetnie wyreżyserowana. Z teatru po 

ponad 2 godzinach przygody z Anią, dzięki 

której przenieśliśmy się w inny świat , 

wróciliśmy do domów z uśmiechem na 

ustach. 
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KONCERT EDUKACYJNY 

 

 

,, Wokalne fascynacje’’

Dnia 18 listopada w naszym gimnazjum 

odbył się koncert Płockiej Orkiestry 

Symfonicznej, zatytułowany „Wokalne 

fascynacje” . 

Uczniowie mieli możliwość posłuchania 

muzyki klasycznej oraz pięknych arii 

operowych. W zabawny sposób 

dowiedzieliśmy się o tym jak jest 

zbudowany obój i w jaki sposób się na nim 

gra. 

To była bardzo miła lekcja, może gdyby 

było ich więcej, uczylibyśmy się  

śpiewająco, a nasze oceny na 

świadectwach prezentowałyby się tak 

pięknie jak mazurki Chopina. 
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Boże Narodzenie to inaczej Narodzenie Pańskie. W  tradycji chrześcijańskiej jest 

świętem nawiązującym do Narodzin Jezusa Chrystusa. W Polsce przypada na 25 Grudnia;  

poprzedza je postna , ale jakże magiczna kolacja wigilijna. Oprócz religijnego aspektu ważna 

jest również rola tradycji m.in. choinka, prezenty, karp, kolędy oraz opłatek. Na wigilijnym 

stole, zgodnie z tradycją, umieszczamy 12 postnych potraw, Należą do nich: karp, pierogi, 

śledzie, barszcz i wiele innych. Nie może zabraknąć również Świętego Mikołaja postać 

starszego mężczyzny z brodą, ubranego w czerwony strój , który w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia rozwozi grzecznym dzieciom prezenty. 

W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy złożyć wszystkim najszczersze 

życzenie:  

 
 

 

 

 

 

W te święta magiczne, życzenia ślę liczne.  

Pachnących jodełek z ogromem światełek.  

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka.  

Prezentów pod choinką od Mikołaja z wesołą minką  

Ciepła rodzinnego w Dzień Narodzenia Pańskiego.  

Dużo jedzenia na stole,  

Niech te święta wesołe będą. 

 

 

 


