
 1 

„Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?” 

 

 

         Nasza szkoła mieści się w Grzegorzewie – małej miejscowości położonej 

w województwie wielkopolskim. Do naszego gimnazjum uczęszczają uczniowie 

z całej gminy – Grzegorzewa i kilku okolicznych wsi. Mimo tego iż mieszkamy 

w małej wiosce i nie mamy dużej hali sportowej, profesjonalnego laboratorium 

chemicznego czy zdalnie sterowanego szkieletu człowieka, nic nam nie 

przeszkadza w tym, by rozwijać się i tworzyć niesamowitą atmosferę w naszym 

środowisku.  

Nasza szkoła ma dobry klimat. Dlaczego? Na to pytanie postaram się 

odpowiedzieć w tej pracy. 

        W tutejszym gimnazjum bardzo dużo się dzieje. Odbywa się u nas wiele 

konkursów szkolnych z przeróżnych dziedzin, np.: recytatorski, czy wiedzy  

o Niemczech. Uczniowie biorą chętnie udział także w konkursach 

wojewódzkich, z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, fizyka, 

biologia, a nawet języki obce. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wkładają 

wiele trudu w przygotowanie do tych, jakże trudnych konkursów.  

Żeby nikt nie pomyślał, że tylko się uczymy, to opowiem także o tym,  

co kolorowe i cieszy oko. Niedawno braliśmy udział w konkursie: „Dopalaczom 

mówimy NIE!”. Prace plastyczne uczniów naszego gimnazjum zostały 

zauważone przez jury, za co otrzymali oni ciekawe nagrody. Dodatkowo, inni, 

oglądając te dzieła, mogli poznać konsekwencje zażywania tych 

niebezpiecznych substancji. 

        Siła naszych uczniów leży nie tylko w głowach, ale i w nogach. Co roku 

osiągają coraz lepsze sukcesy sportowe. Pod czujnym okiem wymagających,  

ale jakże sympatycznych wuefistów, ciężko trenują biegi, unihokeja, czy piłkę 

nożną. Treningi te kosztują ich wiele poświęcenia, ale efekty pracy można 

zobaczyć już na pierwszy rzut oka. Tego wysportowanego ciała można im 

pozazdrościć… Z zawodów przywożą nie tylko medale, ale przede wszystkim 

wiele radości, szczęścia i dużo…dużo hałasu…  

        Ciekawym zwyczajem tutejszej szkoły jest „szczęśliwy numerek”. 

Każdego dnia na kilka osób czeka miła niespodzianka. Wylosowany numer  

z dziennika ma dzień wolny od pytania. Uśmiech ucznia, widzącego na szkolnej 

tablicy znajomą mu liczbę, jest bezcenny… 

       Angażujemy się w przeróżne akcje charytatywne. Co więcej, nie tylko 

angażujemy, ale także jesteśmy ich inicjatorami. Uczniowie naszego gimnazjum 

co roku są wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Wiele koleżanek i kolegów odnajduje się w pracy Świętego Mikołaja, zbierając 

żywność dla potrzebujących rodzin. Całkiem niedawno uczniowie naszej szkoły 

zorganizowali charytatywny koncert dla Kubusia – chorego chłopca 

potrzebującego bardzo kosztownej operacji. 
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To było dla nas szczególne wydarzenie. Pokazało nam, o ile piękniej jest dawać, 

aniżeli brać.  

        Na dobry klimat naszej szkoły w dużej mierze mają wpływ organizowane 

wycieczki. Dzięki nim poznajemy nie tylko świat, ale i siebie nawzajem.  

To właśnie one tworzą najpiękniejsze wspomnienia… 

        Nasi uczniowie kochają tańczyć, dlatego tak chętnie uczestniczą  

w dyskotekach szkolnych. Są one wspaniałą okazją do tego, by oderwać się  

od natłoku codziennych obowiązków i następnego dnia przywiesić na korytarzu 

kartkę z napisem: „Wszystkie numerki są dziś szczęśliwe !”. 

        Nikt by nie pomyślał, że w szkole można nauczyć się robić meble. My 

mamy taką okazję. Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym, który daje nam 

szansę robienia tego, co nie tylko nas w dużym stopniu rozwija, ale przede 

wszystkim daje nam ogrom radości. Niesamowite jest to, jak poprzez wspólne 

spotkania i pracę w grupie przywiązaliśmy się do siebie i pogłębiliśmy nasze 

relacje.  

        W szkole możemy rozwijać drzemiące w nas talenty, jednocześnie 

ofiarowując innym cząstkę siebie. Doskonałą ku temu okazją są przedstawienia 

teatralne wystawiane na przeróżne okazje. Dają nam one mnóstwo satysfakcji, 

zadowolenia z siebie i oczywiście pochwał, a do tego tworzą cudowną 

atmosferę. 

         Uczniowie naszego gimnazjum nie są sztywniakami i mają duże poczucie 

humoru. Ostatnio odwiedził nas magik. Jego pokaz dał nam dużo frajdy  

i śmiechu. Pozwolił choć na moment wrócić do przedszkolnych lat i  poczuć się 

małymi dziećmi… 

         Nasza szkoła ma dobry klimat. Nie byłoby go, gdyby nie wspaniali  

ludzie – nauczyciele i uczniowie. Za tę niezwykłą atmosferę są odpowiedzialne 

nie tylko nasze mądre głowy, ale i cudowne serca. Jak wszędzie bywają także  

i te gorsze chwile, ale spokojnie, i w takich sytuacjach sobie radzimy… 

 Klimat panujący w naszym gimnazjum pozwala nam czuć się dobrze  

i bezpiecznie.  

 


