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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Akademia

Akademia

3 tfg

Akademia.

    13 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia
poświęcona nauczycielom i pracownikom oświaty. Dzień Edukacji
Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27
kwietnia 1972 roku. Dzień ten jest upamiętnieniem rocznicy powstania
Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Był to organ władzy
oświatowej powołany z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Krótko mówiąc było to pierwsze ministerstwo oświaty nie tylko w Polsce, ale
i w całej Europie.
Uczniowie klasy I Tg/Tf przygotowali na ten dzień wystąpienie, w którym
docenili trud i pracę wszystkich pracowników naszej szkoły Swój występ
zakończyli fragmentem filmu "Stowarzyszenie umarłych poetów", w którym
Robin Williams wcielił się w rolę empatycznego i porywającego nauczyciela,
który nie tylko uczył ale przede wszystkim starał się prowadzić uczniów
przez życie i wskazywać jego największe wartości:

"Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna.
Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego, a człowiek ma uczucia.
Medycyna, prawo, finanse czy technika to wspaniałe dziedziny, ale
żyjemy dla poezji, piękna, miłości."
"Carpe diem. Chwytajcie dzień, chłopcy. Uczyńcie wasze życie
niezwykłym"
"Trwa wielka sztuka, a ty możesz dopisać swój wers."
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Pani Dyrektor AkademiaAkademia
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Projekcja filmu
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 Szaleństwo zakupów książek

Rozpakowywanie książek Dzień dostawy

.

 
Wreszcie! Tak długo wyczekiwane nowe książki trafiły do naszej biblioteki.
Już przed wakacjami otrzymaliśmy elektryzującą wiadomość, że szkole
przyznano 15000 zł na zakup nowości wydawniczych z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przez kilka tygodni powstawała lista książek marzeń, uwzględniono na niej
życzenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Specjalnie powołany sztab
śledził dodatkowo strony księgarni internetowych, by wytropić wszystkie
premiery. Ostatecznie na liście uzbierało się ponad 500 tytułów.Są wśród
nich najważniejsze nowości wydawnicze, aktualne bestsellery i mnóstwo
najpopularniejszych ostatnio książek. Prawdziwa uczta czeka czytelników
m.in. ; kryminałów, fantastyki, horrorów, romansów, powieści historycznych,
literatury faktu oraz poradników z dziedziny gastronomii, urody czy
psychologii. 

Książki, po ich rejestracji w systemie bibliotecznym, będą dla nas
dostępne na początku listopada. 

.

.
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Zbiórka krwi w szkole

Dawcy krwi Plakat

Dawcy krwi

Stanowisko poboru krwi

11 października w szkolnej auli zainstalowano
stację krwiodawstwa. 15 osób pozwoliło
utoczyć sobie krwi, której zebrało się 6 litrów.
Całą akcję poprzedziła tydzień wcześniej
prelekcja, w czasie której pracownicy
Łódzkiego Centrum Krwiodawstwa zachęcali
pełnoletnich uczniów do oddawania krwi.

    W czasie prelekcji, która dotyczyła podstawowych informacji o
zasadach oddawania krwi starsi uczniowie ( czyli Ci, którzy ukończyli
18 lat) mogli dowiedzieć się jak wygląda pobieranie krwi "od kuchni".
Przedstawicielka Łódzkiego Centrum Krwiodawstwa poinformowała
zebranych o warunkach jakie należy spełnić, aby oddać krew:

wiek od 18 do 65 lat
ciężar ciała nie mniejszy niż 50 kg
odpowiednia temperatura ciała i ciśnienie krwi
dawca w chwili oddawania krwi musi być zdrowy; jeśli w ciągu
ostatniego półrocza wykonywał tatuaż lub przekłuwał ciało nie
może oddać krwi
od ostatniej antybiotykoterapii musi minąć co najmniej dwa
tygodnie
krwi nie mogą oddawać kobiety w czasie ciąży i miesiączki
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PROPOZYCJE NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY

Tajniacy

chwila dla siebie

Czy tego chcemy, czy nie, nadeszła jesień. A wraz z nią wcześniej
zapadający zmrok. Ochłodziło się również na tyle, że z przyjemnością
myślimy o otuleniu się ciepłym kocem i z kubkiem herbaty pragniemy
odczarować jesienną aurę. Oczywiście najlepiej nadają się do tego książki.
Albo spotkania z przyjaciółmi przy kawie i słodyczach, które jak wiadomo
najskuteczniej podnoszą poziom hormonów szczęścia.  Ale jeśli akurat
macie przesyt czytelniczy lub czekacie na jakąś nowość wydawniczą,
mamy dla Was inne propozycje spędzania jesiennych wieczorów. Gry
planszowe to znany już od wielu lat sposób na miłe spędzenie czasu.
Chcielibyśmy polecić Wam szczególnie jedną, która zawładnęła naszym
sercem - "Tajniacy" (wyd. Rebel). Tajniki gry prezentujemy obok. A jeśli
nudzą Was takie rozrywki może uda nam się namówić Was na rękodzieło.
Np. szydełkowanie niesłychanie wycisza i uspokaja, więc szczególnie
polecamy je nerwusom:)

TAJNIACY-gracze podzieleni są na dwie drużyny, a każdej drużynie
przewodniczy Szef. Na stole rozkładane są karty z pojęciami w układzie 5x5
(razem 25 kart).Szefowie drużyn jako jedyni mają przed sobą specjalną
kartę klucz, na której oznaczone są hasła przypisane do ich drużyny (
czerwonej lub niebieskiej). Gra polega na odkrywaniu, które hasła należą do
drużyny tylko na podstawie podpowiedzi Szefa. Podpowiedzi te muszą być
jednowyrazowymi hasłami ale mogą obejmować kilka pojęć z kart. Gra więc
opiera się przede wszystkim na umiejętności kojarzenia, bogatej wyobraźni i
inteligencji.

C.Chomicz

A.Chomicz
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Przyjaźnie bez granic

Krzyżowa jest małą wioską leżącą
w województwie dolnośląskim w okolicach
Świdnicy, 60 km od Wrocławia. Miało tam miejsce
historyczne wydarzenie – „Msza Pojednania" z
udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i
kanclerza Helmuta Kohla. 
Obecnie funkcjonuje w niej ośrodek Fundacji
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, której
siedziba (Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży) znajduje się w neobarokowym zespole
pałacowym z pocz. XVI w. Fundacja jest
niezależną polską organizacją pozarządową
działającą na rzecz tolerancji, pokoju,
porozumienia i przepojonej wzajemnym
szacunkiem współpracy wszystkich narodów
europejskich. Krzyżowa

Kuchnia wegańska

Sky Tower

Wycieczka do Wrocławia

Wycieczka do Świdnicy Gospodarstwo agroturystyczne

Internet
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Uczestnicy wymiany

Tydzień na polsko-niemieckiej wymianie młodzieżowej

Poniedziałek (16.10)
Pierwszego dnia zaraz po kolacji młodzież z obu krajów została serdecznie
powitana przez organizatorów projektu. Na spotkaniu omówiono kwestie
organizacyjne, przedstawiony został tygodniowy plan zajęć i główne cele
projektu. Uczestnicy mieli również szansę poznać sporą część grupy, która,
jak dotąd, nie była im znana.

Wtorek (17.10)
Następnego dnia po śniadaniu wszyscy zebrali się w celu dalszego
zgłębienia programu i celów projektu. Niedługo potem uczestnicy zostali
podzieleni na grupy do wykonania pewnego ciekawego ćwiczenia. Każda
grupa otrzymała za zadanie zbudowanie obiektu/maszyny latającej, która
mogłaby uratować przed rozbiciem... jajko. Wszyscy bardzo poważnie
podeszli do wykonania tego ćwiczenia. Obchodzili się z tym zadaniem jak 
z jajkiem. Kiedy przyszedł czas na pokazanie efektów pracy i sprawdzenie
działania owych urządzeń, wszyscy byli bardzo podekscytowani.
Niestety... nikomu nie udało się stworzyć urządzenia, które byłoby w stanie
ochronić jajko. Mimo niesatysfakcjonującego zakończenia pracy nikt nie
mógł powiedzieć, że sama praca nie była ciekawym doświadczeniem.
Naprawdę, to były niezłe jaja.
Po obiedzie, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w interaktywnym
spacerze historyczno - ekologicznym po Krzyżowej. Dowiedzieli się wiele 
o historii tego miejsca. Następnie mogli zobaczyć jakie ciekawe
udogodnienia oferuje technologia, dzięki którym życie jest prostsze i o wiele
bardziej eko.
Wieczorem każdy mógł rozerwać się podczas gry w siatkówkę.

Wycieczka do młyna

Międzynarodowy mecz

E.L.

W.K.

W.K.
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Środa (18.10)
Kolejnego dnia po śniadaniu wszyscy wzięli udział w warsztacie na temat
zrównoważonego rozwoju. Poruszone zostały m.in. kwestie ekologii, które
są naprawdę istotne w obecnej sytuacji światowej. Później w formie
ciekawego ćwiczenia grupowego uczestnicy dowiedzieli się sporo
o gospodarce, przeludnieniu oraz sytuacji finansowej każdego kontynentu.
Po obiedzie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna z nich
przygotowywała ognisko, natomiast druga przygotowywała 3 dania, które
miały pojawić się na owym ognisku, a były to: polskie pierogi z serem i
sałatka jarzynowa oraz niemiecka sałatka ziemniaczana.
Wieczorem wszyscy przyjemnie spędzili czas przy ognisku. Oczywiście nie
obyło się bez śpiewu i tańca.

Czwartek (19.10)
Następnego dnia zaraz po śniadaniu wszyscy wybrali się na wizytę do
młyna. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, jak powstaje mąka i jak
wygląda praca w młynie. Później wszyscy odwiedzili ekologiczną
kooperatywę rolniczą, gdzie mogli wziąć udział w wypieku ekologicznych
bułeczek i wyrabianiu masła z naturalnymi dodatkami w postaci ziół. Mieli
również okazję spróbować paru smacznych i zdrowych potraw m.in. zupy
krem z dyni i pieczonych ziemniaków z ziołami. Po powrocie do Krzyżowej
wszyscy wzięli udział w podsumowaniu dnia.
Wieczorem po kolacji kolejny raz wszyscy mogli rozerwać się podczas gry
w siatkówkę.

Piątek (20.10)
Kolejnego dnia wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch z trzech
warsztatów w dwóch turach, a były to: wegańskie przekąski, robienie
kosmetyków i upcycling. W pierwszym z nich uczestnicy mieli okazję
poznać wiele ciekawych potraw wegańskich (na słono i na słodko), samemu
je przygotować i dowiedzieć się sporo o prawidłowej diecie. 
W drugim z nich uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się wiele o składzie
kosmetyków, z którymi każdy ma do czynienia, a później samemu stworzyć
kosmetyki z naturalnych składników. W trzecim z nich uczestnicy mogli przy
użyciu swojej inwencji twórczej stworzyć ciekawe rzeczy ze zużytych i
niepotrzebnych już odpadów.
Wieczorem wszyscy świetnie bawili się na samodzielnie zorganizowanej
dyskotece.

Sobota (21.10)
Następnego dnia po śniadaniu wszyscy uczestnicy wyjechali na wycieczkę
do Wrocławia. Tam, podzieleni na polsko - niemieckie grupy, mieli możliwość
wziąć udział w grze miejskiej, podczas której mogli dowiedzieć się wiele o
historii Wrocławia i jeszcze lepiej poznać się nawzajem w grupach. Później
wszyscy mieli okazję spróbować typowych wegańskich potraw w
wegańskiej restauracji. Niestety większości te potrawy nie przypadły do
gustu. Następnie wszyscy mogli zobaczyć miasto 
z perspektywy Sky Tower. Ostatnim punktem programu we Wrocławiu był
czas wolny, który każdy spędził przyjemnie.
Po powrocie do Krzyżowej wszyscy wzięli udział w wieczorze pożegnalnym,
podczas którego młodzież z obu krajów wymieniła się nawzajem
upominkami, które będą nam przypominać o miło spędzonym czasie w
Krzyżowej.

Niedziela (22.10)
Ostatniego dnia po śniadaniu wszyscy jeszcze raz pożegnali się i 
z przykrością musieli się rozstać. Polska grupa jeszcze w trakcie podróży
do domu wspominała przyjemnie spędzony czas z grupą niemiecką.

Maciek Gębicki (3 tfg)

Wrocław

Szykowanie ogniska

Zadumani

W autokarze

Gwiazda dnia - kot
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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PATRONA SZKOŁY

kapłan Solidarności

  19 października 1984 roku zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kapelan
warszawskiej "Solidarności", sojusznik strajkujących, obrońca praw
człowieka w PRL został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa kiedy wracał do Warszawy po odprawieniu Mszy
Św. w Bydgoszczy. Pobitego, związanego wrzucono w worku do Wisły na
tamie włocławskiej.
  Ksiądz Jerzy już od dziecka wyróżniał się wielką religijnością. Wybór drogi
duchownej był realizacją planów, mających swe źródło już w dzieciństwie. W
czasie swojej posługi kapłańskiej był zawsze blisko ludzi. Niezwykle
wrażliwy na ludzką krzywdę od sierpnia 1980 roku był związany ze
środowiskiem robotniczym. W kościele św. Stanisława Kostki od 28 lutego
1982 organizował Msze za Ojczyznę. Swoją działalnością duszpasterską i
nauczaniem opartym na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj” (św. Paweł, Rz 12,21) zyskał autorytet i szerokie
poparcie społeczne. Niestety ze strony rządzących spotykała Go tylko
krytyka i represje.19 maja 1983 prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka,
bestialsko zamordowanego przez SB. Nikt w najczarniejszych myślał nie
przewidział, że rok później podzieli los maturzysty. 6 czerwca 2010 roku
ogłoszono księdza błogosławionym Kościoła a 20 września 2014 roku w
diecezji Creteil we Francji inastąpiło otwarcie procesu do kanonizacji bł. ks.
Jerzego.
   Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest patronem naszej szkoły. Każdego roku w
październiku przypominamy postać błogosławionego. W tym roku uczniowie
z pomocą pań: Ilony Szwedo-Makowskiej i Joanny Szczepaniak
przygotowali prezentację multimedialną, prezentującą najważniejsze
momenty z życia i posługi księdza Jerzego. Całość zilustrowano
sugestywną muzyką w wykonaniu uczennic klasy I Tg/Tf: Ani Boczkowskiej
i Weroniki Gawlik.
  

internet

https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
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MINT BURGER STORY

Logo konkursu

Patrycja

Patrycja Jakubik (4 tg) wzięła udział w konkursie
kulinarnym „Chwyć Byka za Rogi”, który został
zorganizowany w ramach 
X Międzynarodowych Targów Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD 
w Łodzi. Zadaniem zawodników było
przygotowanie najlepszej potrawy z mięsa
wołowego. Patrycja zaserwowała burgery 
z miętową nutą.

Patrycja

Finałowe potrawy

p.I,Szwedo-Makowska

Etap szkolny

Upominki

" Chwyć byka za rogi" był to konkurs kulinarny dla
szkół gastronomicznych organizowany
w ramach projektu finansowanego z Funduszu
Promocji Mięsa Wołowego. Organizatorem było
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i
Producentów Produktów Ekologicznych "Polska
Ekologia". Aby się zakwalifikować  do konkursu
należało w pierwszym (szkolnym) etapie
przygotować potrawę z mięsa wołowego, 
a następnie nadesłać zgłoszenie receptury wraz
ze zdjęciem potrawy. Do finału mogło przystąpić 9
uczniów. Drugi etap miał miejsce 12.10.2017 
w Zespole Szkół Rolniczych w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, gdzie
odbyło się szkolenie, na którym uczono rozbioru
półtuszy wołowej.  Trzeci etap to finał - odbył się
13.10.2017 na Międzynarodowych Targach
Łódzkich Żywności Ekologicznej NATURA
FOOD. Zadanie finałowe polegało na
przygotowaniu najlepszej potrawy z mięsa
wołowego. Na przygotowanie dania uczestnicy
mieli 80 min. 
Nad prawidłowością przebiegu konkursu jak i
szkolenia czuwało JURY, w skład którego
wchodzili: Jan Maciej Rudziks (przewodniczący)
oraz Łukasz  Krupiński, Zdzisław
Czepiga, Sebastian Kornacki, Jarosław
Maliszewski, Carlos Gonzalez - Tejera (główny
koordynator Konkursu).                      
                                          Patrycja Jakubik (4 tg)

Internet

Internet
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Internet
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Spożywcza laurka od 3 f

plakat

Komiks
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