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                                  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
                        akademia w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie

                                               NIEPODLEGŁA POLSKA!

11 listopada dla wielu to
tylko kolejny dzień wolny
od pracy. Niestety coraz
mniejsza grupa ludzi
myśli o tym dniu jako
historycznym
wydarzeniu. Powinniśmy
jednak pamiętać ,że tego
dnia obchodzimy
rocznicę odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Przypomnieli nam o tym

uczniowie naszej szkoły,
którzy przygotowali
montaż  słowno-
muzyczny. Ich występ
było bardzo poruszający.
Młodzi aktorzy w
metaforyczny sposób
pokazali Polskę, która
podnosi się z ziemi,
zrzuca kajdany i powraca
na tron. Stało się to po
123 latach  niewoli. Dla
nas wydaje

się to normalne, że
żyjemy w czasach kiedy
praktycznie wszystko
nam wolno. Jednak
uczniowie
przygotowujący
przedstawienie starali się
skłonić nas do refleksji.
Pokazać nam, że tak
naprawdę nie doceniamy
tego co mamy. Nawet nie
próbujemy zrozumieć
ludzi, którym

przyszło żyć w
zniewolonej Polsce.
Musieli oni walczyć o to,
by móc mówić w
ojczystym języku. Każdy
ich krok był kontrolowany.
Nie mogli  obnosić się ze
swoją polskością.
Wszyscy powinniśmy
być dumni, że jesteśmy
obywatelami Polski. To
państwo z trudną historią,
ale należy pamiętać

,że Polacy nigdy się nie
poddali. Czasem warto
pokonać góry, żeby dojść
do celu. Nasi przodkowie
pokonali te wzniesienia,
żebyśmy my teraz mogli
cieszyć się wolnością, do
której oni dążyli.

           Zuzia
          Goska,kl.III GIM
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Zgodnie z tradycją
naszej szkoły niedługo
po rozpoczęciu roku
szkolnego odbyły się
otrzęsiny klas
pierwszych
gimnazjum, liceum i
zasadniczej szkoły
zawodowej. „Koty”
zostały poddane
różnym próbom, 

których celem była
ocena ich inteligencji,
pomysłowości, sprytu
i sprawności fizycznej,
czyli rzeczy
niezbędnych do tego,
by być uczniem
szkoły prywatnej. 
Klasy wraz z
wychowawcami
rywalizowały  ze sobą

w różnych
konkurencjach. Wśród
nich znalazły się  :
bieg do szkoły, slalom
z przeszkodami z
ciężkim tornistrem na
plecach, taniec ze
szczotką, malowanie
karykatury , tworzenie
kreacji na pokaz mody
oraz taniec z

gumą. Uczniowie
musieli wykazać się
kreatywnością. Było
dużo śmiechu oraz
dobrej zabawy.
ANIA

Tak o przygotowanej
imprezie
wypowiedziała się
uczennica klasy 1 gim
Justyna Wiktorowicz:
„Otrzęsiny były inne,
niż myśleliśmy (w
sensie pozytywnym).
Baliśmy się, że
będziemy musieli jeść
lub pić jakieś
obrzydliwe „papki” czy
napoje. Okazało się, że
było to w formie
zawodów. Konkurencje
były naprawdę
ciekawe, nie trudno

zauważyć, że każdy
miał uśmiech na
twarzy. Najbardziej
spodobał się nam
taniec ze szczotką. .
Dobrze, że wszyscy
chcieli brać udział w
zabawach, nikt nie
grymasił – było bardzo
wesoło. 
Uważamy otrzęsiny za
udane.
Justyna Wiktorowicz, 
  kl.I GIM

      ŚLUBOWANIE .
15.11.2013r. na
szkolnej hali sportowej
odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów
klas zerowych:5-latków
i 6-latków oraz  klasy
pierwszej szkoły 
podstawowej. Zanim
jednak przyjęto ich do
grona uczniów Zespołu
Szkół Prywatnych,
musieli oni
zaprezentować czego
nauczyli się w
pierwszych miesiącach
szkoły. Pod opieką
swoich
wychowawczyń
:Agnieszki Białek
,Barbary Miękus oraz
Justyny Jasińskiej-
Nieć  najmłodsi
przygotowali
przedstawienie,
podczas którego
recytowali wiersze

oraz śpiewali piosenki.
Po części artystycznej
uroczyście
wprowadzono sztandar
szkoły. Pani
wicedyrektor Barbara
Miękus za pomocą
ołówka pasowała małe
pociechy i od tego
momentu stały się one
pełnoprawnymi
uczniami naszej
szkoły. Wszyscy 
uczniowie złożyli
przysięgę.Przyrzekli
m.in wypełniać
sumiennie obowiązki
szkolne.Każdy
pierwszoklasista z rąk
wicedyrektora
Waldemara
Ferensztajna otrzymał
symboliczny prezent.

          OTRZĘSINY    KLAS    PIERWSZYCH

Po zakończonej uroczystości uczniowie
i rodzice zostali zaproszeni na
poczęstunek. Teraz pozostaje tylko
patrzeć ,aż pierwszoklasiści zaczną
rozwijać swoje pasje.

      ZUZIA  GOSKA , kl.III GIM
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             FILMOTEKA SZKOLNA. AKCJA 2013r.

Chyba nikt nie zna
osoby, która nie lubi
oglądać filmów.
Wszyscy podziwiamy
reżyserów, którzy
przedstawiają swoje
wizje artystyczne na
ekranie. Aby lepiej
poznać sztukę
filmową dziewczyny z
klasy pierwszej i
trzeciej gimnazjum
biorą udział w kursie
„Filmoteka Szkolna
.Akcja 2013!”,
organizowanym przez
Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Uczennice poznają
tajniki sztuki filmowej
oraz historię kina.
Wykonują zadania z
kolejnych modułów
kursu, prowadzą
własnego bloga.
Kursantki prowadzą
korespondencję e-
meilową
ze swoim mentorem.  
                    

                                

                                            
Przed nimi moduł
trzeci. Niebawem
pochwalą się
znajomością
perspektyw: ptasiej ,
żabiej i innych.
Szczegóły na blogu :
wwwblogiceo.nq/trema/

Karolina

Jak naszą pracę
ocenia nasza
moderatorka?Oto
fragmenty jej
wypowiedzi:
Brawo, brawo! Wasza
lista reżyserów na
blogu należy do
najbarwniejszych i
najciekawiej
zaprezentowanych z
tych, które
dotychczas
oglądałam!  Jeszcze
raz brawo!  
                                 
Wyraźnie widać, że
twórczość tych
filmowców Was
fascynuje! Przygoda, 
fantastyka, romans, 

Muszę przyznać, że z
wielkim
zainteresowaniem
przeczytałam Waszą
interpretacją filmu
"Schody".
Zwróciłyście uwagę
na samotność
bohatera - "każdy w
życiu jest zdany sam
na siebie", ale
jednocześnie
"Człowiek bez
wsparcia i obecności
drugiego człowieka
jest samotną wyspą" -
może na tym polega
tragizm ludzkiego
losu, który ukazali
twórcy "Schodów"...
Jeszcze bardziej
interesujące jest
Wasze odczytanie
zakończenia filmu:
"Labirynt schodów
przypomina życie
ludzkie, które jest
ciągłą wędrówką w
nieznane. Ważne jest,
by w tej wędrówce
pamiętać, że
ważniejsza jest droga
od celu." Czy cel

rzeczywiście nie jest
ważny? To chyba
zależy od naszych
przekonań, wierzeń.
Myślę, że bohater
filmu jest tak samo
zagubiony jak
człowiek - nie ma
pewności, jaki jest cel
jego życia. Czy
bohater osiągnął swój
cel? Czy
przypuszczał jaki
będzie jego koniec?
Film stawia więcej
pytań niż odpowiedzi i
na tym polega jego
siła...
Gratuluję świetnej
pracy!
Magdalena Kąkol

hgg
Ponad dwa miesiące szkoły już za nami. Jest to właściwy moment, by
przyjąć do społeczności szkolnej pierwszoklasistów. Zdążyli się oni już
oswoić z murami naszej szkoły i przyzwyczaić do szkolnych obowiązków.

       15.11.2013r.  odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas zerowych:
             5-latków i 6-latków oraz  klasy pierwszej szkoły  podstawowej.

Sędzia Anna Maria Wesołowska
zachęciła  do redagowania kącików prawa w
każdej ze szkół w naszym mieście. Z pewnością
może to zmniejszyć przestępczość wśród
młodych.

   SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA W    
OPOCZNIE

Chyba każdy z nas kojarzy znaną sędzię Annę
Marię Wesołowską. Spotkała się ona z młodzieżą,
tym razem nie na sali rozpraw a w Zespole Szkół
Samorządowych nr 3 w Opocznie. Jako sędzia
orzekający w sprawach nieletnich wie praktycznie
wszystko o ich naturze, psychice oraz
 zachowaniach których się dopuszczają, a są
wykroczeniami lub przestępstwami. Spotkanie
dotyczyło właśnie najczęstszych problemów
nastolatków, które dotykają ich w domach, w
gronie rówieśników oraz w szkole. Jednymi z
najczęstszych przestępstw popełnianych przez
młodych ludzi są rozboje, pobicia, wymuszenia,
szykanowanie innych, znęcanie się fizyczne i
psychiczne, groźby oraz używki. Podczas
pogadanki p. Wesołowska zapoznała młodzież z
przepisami, wyjaśniła kiedy łamią prawo nie
mając o tym pojęcia oraz przybliżyła kilka spraw z
sali sądowej z udziałem małoletnich. Później
przyszedł czas na pytania, niekiedy niełatwe.
Sędzia odpowiadała na nie powołując się na akty
prawne oraz własne doświadczenie. Zachęciła
również do redagowania kącików prawa w każdej
ze szkół w mieście.  Na koniec dyrekcja szkoły
wręczyła jej bukiet kwiatów oraz wierszy z
wyrazami podziękowania za pouczającą lekcję
daną młodzieży. Ostatnim elementem spotkania
było pamiątkowe zdjęcie.

    ANNA STRÓŻAK

hgg
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„ Planujemy
zorganizować randkę
w ciemno”. Czyżby to
czas nowych miłości?
***Z powodu remontu,
do szkoły jest
możliwość wejścia
jedynie bocznym
wejściem. Jednak
uczniowie nie
narzekają na trudności,
ponieważ jedną z ich
ulubionych rozrywek
na lekcjach jest…
przyglądanie się
robotnikom pracującym
przy budowie oraz 
rozmyślanie nad tym

co będzie się
znajdować na dachu
budynku.Taras?
Szklarnia? Lądowisko
dla helikopterów? A wy
macie swoje typy? 
 Na szkolnym
korytarzu widzimy już
nowe pary.
Gratulujemy!!
***Troska coraz
częściej gości na
skroniach naszych
belfrów. Dlaczego?
Otóż uczniowie
osiągają coraz słabsze
wyniki w nauce.

Tłumaczą to…
zbliżającymi się
Świętami Bożego
Narodzenia.
***Nie będzie już
szczęśliwych
numerków ! Nawet po
kilku interwencjach
samorządu szkolnego
grono nauczycieli  nie
zgodziło się na nie.
Dlaczego? Ponieważ
przez kilka tygodni
powieszona była liczba
3 i uczniowie
przypisani do tego 
numeru zbyt często
wykorzystywali ów
fakt.

*** Uczniowie mieli
niedawno okazję
uczestniczyć w
spotkaniu ze znaną  z
telewizji sędzią Anną
Marią Wesołowską.
Apetyt młodzieży
zaostrzyły się. 
Niebawem bowiem do
naszej szkoły ma
przyjechać pewna
znana osobistość
polskiego kina. Więcej
dowiecie się w
najbliższym czasie. 

KAROLINA

Planowana jest
następna dyskoteka
szkolna! 
Przewodnicząca
szkoły  uchyla  rąbka
tajemnicy:

        SKOK    PRZEZ       PLOTKI    !!!

Sezon 2013 był dla
mnie najlepszy w mojej
dotychczasowej
karierze sportowej.
Udało mi się
zrealizować wiele
zamierzonych celów.
Pierwszym z nich były
Mistrzostwa Polski w
kolarstwie
przełajowym, gdzie
zdobyłem tytuł Mistrza
Polski. Najbardziej
jednak jestem
zadowolony z
obronienia tytułu
Mistrza Polski na OOM
w kolarstwie górskim.
Było to dla mnie
ważne,

gdyż startowałem w
mojej rodzinnej
miejscowości. Miałem
również udane starty w
Czechach, gdzie
wygrałem Generalkę
Pucharu Czech. To był
dobry okres w mojej
karierze sportowej,
dużo się nauczyłem i
zdobyłem nowe
doświadczenia. Będę
czynił starania aby
następny sezon był
jeszcze lepszy !!
Marceli Boguławski 
kl.I LO

KOLARSKIE SUKCESY MARCELEGO
Uczeń klasy I Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Opocznie
dzieli się z nami swoją radością, którą
czerpie z sukcesów sportowych....

Dnia 13.11.2013 na hali
sportowej przy Zespole
Szkół
Ogólnokształcących w
Opocznie odbyły się
ponadgimnazjalne
zawody w piłkę ręczną.
!!!

W turnieju wzięło udział
sześć drużyn, w tym
ekipa z naszej szkoły. 
,w skład której weszli
chłopcy z licealnych 
klas sportowych .

Doszli oni do finału
gdzie po fascynującym
pojedynku pokonali
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Opocznie 6:4.
Gratulujemy 
chłopaki !!!
Adam Kowalczyk,
kl.I LO

                        SPORTOWE SUKCESY  PRYWATNEJ...


