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*co warto wiedzieć o  tym święcie.
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Kawały 
Motoryzacja 
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Jubileusz 70 - lecia szkoł
y
 Z satysfakcją informujemy, że Zespół Szkół
Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli im. Obrońców
Westerplatte obchodzi w tym roku 70 – lecie istnienia
szkoły. Obchody rocznicowe planowane są na 26
września 2015 r.
Już teraz zapraszamy wszystkich absolwentów
szkoły wchodzących w skład Zespołu - mechaników,
ekonomistów, handlowców, absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, do udziału w obchodach.
Dalsze informacje dotyczace planowanych obchodów
będą zamieszczane w zakładce "70-lecie szkoły"

...

Studniówka 2015 W tym roku na balu studniówkowym
bawili się uczniowie z klas: 4 Technikum
Ekonomicznego, 4 Technikum Mechanicznego i 4
Technikum Handlowo – Odzieżowego.
zabawa odbyła sie 31.01.2015 roku .
klasycznie rospoczeła się polonezem .

...

...

...

http://www.zsznr1.pl/studniowka_2015.htm
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6 marca - wycieczka do
Warszawy
                Naszą warszawską przygodę
rozpoczęliśmy od zwiedzania Centrum Nauki
Kopernik, które jest najnowocześniejszym tego typu
obiektem w Polsce.  Zaskoczeniem dla nas był fakt, że
nie było tam żadnych ustalonych ścieżek zwiedzania.
Każdy z nas mógł sam zdecydować, w którą stronę
pójść i czemu poświecić szczególną uwagę. Centrum
tworzy otwartą przestrzeń z wieloma eksponatami.
Dzięki możliwości przeprowadzania eksperymentów
na poszczególnych stanowiskach, przekonaliśmy się,
że dotychczas skomplikowane dla nas prawa, stały się
bardziej zrozumiałe i oczywiste. Zgodnie
stwierdziliśmy, że nauka może być wciągającą i
fascynującą przygodą. Szkoda, że w naszej szkole nie
ma takich możliwości.
Po ciekawych doświadczeniach w „Koperniku”
udaliśmy się do Sejmu. Na wejście – specjalne dla
gości - musieliśmy poczekać w kolejce. Potem każdy
z nas zobowiązany był wylegitymować się i przejść
przez bramkę kontrolną. Ogromne wrażenie zrobiła na
nas Sala Posiedzeń Sejmu. Zobaczyliśmy, znane
dotychczas z telewizji, wyściełane zieloną tkaniną
miejsca dla posłów, fotele Prezydenta i Marszałka
Sejmu. Na ścianie nad fotelem Marszałka widnieje
flaga narodowa z godłem Polski.  

To w tym miejscu zapadają ważne decyzje i uchwały.
To tutaj toczą się burzliwe dyskusje między
ugrupowaniami parlamentarnymi. Stąd dziennikarze
przekazują sprawozdania „na żywo” do wiadomości
telewizyjnych. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia Sali.
Przewodnik przybliżył nam historię powstania Sejmu
oraz objaśnił, jakie są procedury posiedzeniń i kto w
nich bierze udział.
  Zwiedzając Sejm, mijaliśmy sale sejmowe,
konferencyjne, komisji parlamentarnych, biura
poszczególnych ugrupowań politycznych. Widzieliśmy
również pamiątkowe tablice np. katastrofy pod
Smoleńskiem.W drodze powrotnej autokar zamienił się
w wielką salę taneczno- śpiewającą. Prosiliśmy
kierowcę, żeby wracał do domu przez Gdańsk, by
wycieczka mogła trwać dłużej – niestety nie chciał się
zgodzić. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną.
Serdecznie dziękujemy naszym opiekunom za jej
zorganizowanie.

.

..

.

.

..

.
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Festiwal Frankofonii

23 i 24 marca 2015 roku w Zduńskiej Woli odbędzie się
 Festiwal Frankofonii. Organizatorami festiwalu są
nauczyciele języka francuskiego( Magdalena
Lemiecha,  Małgorzata Olizarowska, Urszula Bartosik,
Magdalena  Rosiak) z powiatu zduńskowolskiego oraz
Biblioteka Pedagogiczna w Zduńskiej Woli. Patronat
nad festiwalem obejmują: Denis Gerard -
przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce, Konsul
Honorowy Francji w Łodzi, Wojewoda Łódzki - Jolanta
Chełmińska, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Powiat
Zduńskowolski.

Pierwszego dnia w sali
widowiskowej w Ratuszu odbędzie
się konferencja o frankofonii, w
której będą uczestniczyć
gimnazjaliści oraz uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
Dzień drugi to projekcja filmów
francuskojęzycznych:

  8.00 : „Kot w Paryżu” dla
dzieci ze szkół podstawowych
(lektor w języku polskim)
10.00 : „Skarb piratów” dla
gimnazjalistów (napisy w
języku polskim)
12.00 : „Dzień wron” dla szkół
ponadgimnazjalnych (napisy w
języku polskim)

Wstęp wolny.

Również 10 kwietnia 2015 roku w naszej szkole
odbędzie się Konkurs wiedzy o Francji dla szkół
gimnazjalnych. PATRONAT NAD K0NKURSEM
OBEJMUJE pani Alicja Bień – Konsul honorowy
Francji w Łodzi oraz pan Denis Gérard – ekspert
pedagogiczny przy Ambasadzie Francji, koordynator
projektu „Łódzkie bardziej francuskie”.Patronat nad
konkursem obejmuje Konsul Honorowy Francji w
Łodzi.
 

17 marca - V Międzypowiatowy
Konkurs z Języka Angielskiego i
Niemieckiego
Wybrani uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Międzypowiatowym
Konkursie z Języka Angielskiego i Niemieckiego. Konkurs odbył się w
Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Aleksandra Theodoridou z kl. II TL zajęła 2
miejsce w konkursie z j. niemieckiego. Grupowo nasi uczniowie zdobyli 2
miejsce w konkursie wiedzy o Irlandii. Gratulujemy.
Głównymi celami konkursu było:
- rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów w zakresie posługiwania
się językami obcymi
- motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad doskonaleniem
różnych sprawności językowych
- promowanie nauki języków obcych
Tematyka konkursu wynikała z podstawy programowej i standardów
egzaminacyjnych z języka angielskiego i niemieckiego dla szkół
technikalnych i zasadniczych klas zawodowych
Konkurs adresowany był do uczniów, którzy pragną zmierzyć się z
rówieśnikami, sprawdzając swoje językowe umiejętności.
Opiekunami uczniów były: Elżbieta Barton i Barbara Makowska

http://www.zsznr1.pl/galeria/Regulamin konkursu o Francji_%281%29.doc
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12 marca - Konkursu
Wiedzy o Podatkach
 Julita Michalak z kl. 2 TH i Patryk Bilski z kl. 2 TE
wzięli udział w II wojewódzkim etapie Trzeciego
Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Celami Konkursu Wiedzy o Podatkach były:
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań
problematyką zagadnień podatkowych,
• popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,
• upowszechnianie wśród młodzieży zasad
korzystania z prawa podatkowego,
• upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o
zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania
czynności doradztwa podatkowego przez osoby
nieuprawnione.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Łódzki
Kurator Oświaty i Dziekan Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

.

Warto wiedzieć więcej o
ubezpieczeniach społecznych –
konkurs ZUS

Uczniowie klas drugich technikalnych realizowali
program edukacyjny Lekcje ZUS w ramach
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Podsumowaniem programu był Szkolny Konkurs
Wiedzy o ZUS, który odbył się 17 listopada 2014 roku.
W konkursie uczestniczyło 20 uczniów, najlepszymi
okazali się: Justyna Jonczyk, Dominik Michalak i
Tomasz Bilski. Laureaci konkursu szkolnego
uczestniczyli w etapie wojewódzkim konkursu w Łodzi
16 marca 2015 roku. Uczniowie zajęli siódme miejsce
w regionie. Program realizowany był pod kierunkiem
nauczycieli: Krystyna Sadowskiej, Anny Łapety
i Katarzyny Bombrych.

23 marca - Festiwal Frankofonii
 Dzisiaj w zduńskowolskim ratuszu nastąpiła
inauguracja Festiwalu Frankofonii. Założeniem
Festiwalu było promowanie kultury francuskojęzycznej.
Gośćmi spotkania byli m.in.: Alicja Bień - konsul
honorowa Republiki Francuskiej w Łodzi oraz Denis
Gerard - ekspert ds. edukacji przy ambasadzie Francji
w Polsce.
Pierwszego dnia Festiwalu odbyły się występy
artystyczne, prezentacje przybliżające kulturę Francji i
konkursy. Uczniowie Zespołu Szkół z Karsznic
przygotowali także degustację potraw kuchni
francuskiej. Na jutro zaplanowana jest projekcja filmów
francuskich.
Organizatorami uroczystości byli: Biblioteka
Pedagogiczna, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, I
Liceum Ogólnokształcące, II Liceum
Ogólnokształcące, oraz Publiczne Gimnazjum nr 2.

.

.

.

.

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 05/2015 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLwiosenne wydanie gazetki

Kontrdyktando 2015 
Karolina Mataśka z kl. 4 HO została laureatką
konkursu ortograficznego, który polegał na
wychwyceniu błędów ortograficznych w gotowym
tekście. W konkursie wzięło udział 34 uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego.
Gratulujemy! 

. 21 marca - Olimpiada
Techniki Samochodowej
 Dawid Malinowski, Adrian Kowalski i Sebastian Kępka
– uczniowie kl. 4 TM, wzięli udział w XVI edycji
„Olimpiady Techniki Samochodowej”, zorganizowanej
przez redakcję „Auto Moto Serwis” i Wydawnictwo
Komunikacji i Łączności. Półfinał olimpiady odbył się
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej. Opiekunem uczniów był
nauczyciel przedmiotów zawodowych - Sławomir
Kornatka.

.

23 marca - wycieczka do
Agromexu
 Uczniowie klas: 2 TS i 4 TM uczestniczyli w zajęciach
połączonych z praktyką w serwisie samochodów
ciężarowych AGROMEX w Marzeninie. "Agromex" -
jest jedną z największych polskich firm w branży
transportu międzynarodowego. Dzięki uprzejmości
właściciela firmy – pana Jacka Fraszki, uczniowie mieli
okazję zapoznać się z praktycznym funkcjonowaniem
serwisu tirów. Uczniowie mogli m. in. obejrzeć z
poziomu kanału naprawczego podwozie
współczesnego ciągnika siodłowego z naczepą.
Diagnosta firmy – pan Arek zapoznał uczestników z
wymaganiami technicznymi oraz rozwiązaniami
stosowanymi w nowoczesnych ciężarówkach.

.

.

.

.

.

.
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Konkurs wiedzy o Francji :

10 kwietnia br. odbędzie się w naszej szkole Konkurs
wiedzy o Francji dla szkół gimnazjalnych.
Organizatorem konkursu jest pani Małgorzata
Olizarowska - nauczycielka j. francuskiego. Patronat
nad konkursem obejmuje Konsul honurowy Francji w
Łodzi - pani Alicja Bień oraz pan Denis Gérard –
ekspert pedagogiczny przy Ambasadzie Francji,
koordynator projektu „Łódzkie bardziej francuskie”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w tym samym dniu.

regulamin oraz karta zgłoszenia
dostępna na stronie

http://www.zsznr1.pl/konkurs_wiedzy_o_francji.htm

Laureaci

Laureaci

Laureaci

Laureaci



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 05/2015 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLwiosenne wydanie gazetki

Wielkanoc
Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka
Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w
prawosławiu: Pascha, Wielki Dzień – najstarsze i
najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone
przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie
Credo (325 r.).
W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela jest
pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po
zachodzie słońca.

Wyznaczanie daty Wielkanocy
w danym roku :

W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w
pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca),
przypadającej po 21 marca. Oznacza to, że Wielkanoc
wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie).
Daty kościelnej pełni Księżyca zostały wyznaczone i
stabelaryzowane w czasie Soboru Nicejskiego w 325
roku n.e. Kościelna pełnia Księżyca różni się od
astronomicznej.

.

Wielkanocne zwyczaje ludowe :

Z obchodami świąt Wielkanocnych związanych jest
wiele zwyczajów ludowych (z których część wywodzi
się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie
wielkanocne, pisanki, święconka, śmigus-
dyngus,dziady śmigustne, Rękawka, Emaus,walatka,
z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba,  pogrzeb żuru i
śledzia,  palma wielkanocna i Jezusek Palmowy

..

.

.

..

.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Walatka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurek_dyngusowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palma_wielkanocna
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Malutki baranek ma złote różki, 
pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki, 
gdy nikt nie widzi chorągiewką buja 
i cicho beczy wesołego Alleluja.

                                                  W te piękne święta 
                                   gdy Pan zmartwychwstanie 
              życzę Ci smacznych jajek na śniadanie
                     żółtego kurczaczka, białego zająca 
                          i by te święta, trwały bez końca!

.

Mówi zając do baranka,
jaka piękna ta pisanka,
wtem z jajeczka wyszła kurka, 
nastroszyła swoje piórka, 
teraz biega, głośno krzyczy, 
że WESOŁYCH ŚWIĄT CI ŻYCZY!

                               Zmartwychwstał Baranek Boży,
                              Niech każdy swe serce otworzy,
                         Na miłość, radość i pogodę ducha
        Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha,
               Zbawiciel z martwych powstał, Alleluja!
Weselmy się bo radosny dzień dziś nastał,
Alleluja!

Kolorowych jajeczek,
Rozczochranych owieczek,
Rozkicanych króliczków,
Pyszności w koszyczku
I mokrego ubranka
W dniu świątecznego lanka!
Wesołych Świąt życzy...

Niech z okazji Wielkiej Nocy
Radość, Pokój w życie wkroczy
Szczęścia, zdrowia i dostatku-
W inwestycjach żadnych spadków

Wiosna idzie, a z nią święta, ktoś o Tobie dziś
pamięta, Życzy jajek kolorowych i kurczaków
odjazdowych,
Pyszne ciasta jedz na zdrowie i miej wciąż zielono
w głowie!

Jaj przepięknie malowanych,
Świąt wesołych, roześmianych.
W poniedziałek kubeł wody.
Szczęścia, zdrowia oraz zgody.
Wesołego Alleluja!

.

.

.
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.

Niechaj Święta
Wielkiej Nocy
Będą pełne Boskiej
mocy,
Aby zdrówko dopisał
o
I jajeczko
smakowało.

.

Wielkanoc  to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość..

                                                               Kolorowych pisanek, 
                                                              pudrowanych babek, 
                                                       lukrowanych mazurków 
                                                      oraz stołu obfitującego 
                                                 w świąteczne smakołyki 
                                            i mokrego Dyngusa życzy...

.

.
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