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Dzień Edukacji Narodowej

występujący

13 października świętowaliśmy Dzień Komisji Edukacji
Narodowej. Cała brać szkolna wzięła udział w uroczystej
akademii – klasy maturalne (4 tg i 4 tgs) przygotowały
przedstawienie w duchu kabaretowym. W krzywym
zwierciadle ukazani zostali nauczyciele i rodzice uczniów.   
W przezabawny sposób sparodiowani zostali belfrzy 
w pokoju nauczycielskim oraz „starzy” na wywiadówce.
Całość zakończyła bardzo sympatyczna prezentacja 
o różnych typach nauczycieli.
Akademię przygotowały panie: I.Szwedo - Makowska 
i J.Szczepanik.

Akademia

red.

I.S.M.
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Turniej siatkarski

             "Wołyń"
    reż. W. Smarzowski

Drużyna ZSP 4

PlakatKadr z filmu

Przed meczem

Mecz

W ramach akcji "Widzę - reaguję 2016" odbył się turniej siatkarski dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach udział wzięły drużyny żeńskie.
Nasz zespół rozpoczął sezon siatkarski z nowymi zawodniczkami. Dziewczyny po raz pierwszy
zagrały w zmienionym składzie. Miały okazję "dotrzeć się" na boisku i poznać swoje możliwości.
Ostatecznie zajęły piąte miejsce.
W drużynie wyczuwa się pozytywne wibracje i dobry klimat. Ma w sobie duży potencjał, więc
pewnością już niedługo będziemy cieszyć się jej sukcesami.
Turniej wygrały "chrobrzanki" (I LO).

uczniowie

„Wołyń” lekcją historii i nauką tolerancji.
11 października klasa IV Tg z wychowawcą
obejrzała najnowszy film Wojciecha
Smarzowskiego "Wołyń". Film opowiada 
o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, 
o trudnych relacjach Polaków z Ukraińcami.
Wreszcie o ludobójstwie z 1943 roku dokonanym
przez nacjonalistów ukraińskich na mniejszości
polskiej, zamieszkującej dawne województwo
wołyńskie. Młodzież jednoznacznie stwierdziła, że
był to obraz ważny, ciekawy i potrzebny. Przede
wszystkim film ten stanowi przestrogę przed
nacjonalistycznymi zachowaniami i nawołuje do
tolerancji. 26.10 pozostałe klasy również obejrzały
film.

M.P.

InternetInternet

M.P.

M.P.

red.
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Spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej

Konkurs piosenki A.Osieckiej

A.Osiecka Wystawa

Publiczność

9 października minęła 80. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej - poetki,
autorki książek, scenariuszy widowisk, tekstów piosenek. Z tej okazji
p.M.Kubiak przygotowała z grupą uczniów imprezę "Pamiętajmy
o Agnieszce". Na głównym holu wystawione zostały książki i artykuły 
o pisarce, a także wyświetlany był film o życiu i twórczości A.Osieckiej.
Całość wieńczył konkurs karaoke, w którym wzięli udział młodzi wykonawcy
znanych piosenek poetki.

Plakat

Najważniejszym punktem imprezy
"Pamiętajmy o Agnieszce" był konkurs
karaoke. Jego uczestnicy śpiewali piosenki
Osieckiej. Zgromadzeni na widowni słuchacze
oddawali głosy na najlepszego - ich zdaniem -
wykonawcę. 
W wyniku plebiscytu wyłoniono zwycięzców:
1.  Daria Sikorska (4 tf)
2.  Maciej Gębicki (2 tg)
3.  Natalia Kobylarz (2 tg)

Maciek i Natalia Daria

Czy wiesz że 
A. Osiecka jest autorką
takich piosenek, jak:
Małgośka, Niech żyje
bal, Czy te oczy mogą
kłamać, Uciekaj moje
serce, Sing sing czy
Ballada  z filmu
Czterech pancernych 
i pies.

W 1971 roku pisarka
nawiązała przelotny
romans z reklamą 
i zwyciężyła 
w konkursie na slogan
najpopularniejszego
napoju na świecie:
"Coca-Cola to jest
to!"

Internet E.Ś.

E.Ś. E.Ś.

E.Ś. E.Ś.
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Sukces w turnieju gastronomicznym

 
"Z Karpiem za Pan Brat"

Pod takim szyldem w ramach IX
Międzynarodowych Targów Żywności
Ekologicznej  I Naturalnej  NATURA
FOOD  odbył się w Łodzi, 7
października, konkurs
gastronomiczny. Uczennice klasy IV
Tg/Ts Agnieszka Gawora i Małgorzata
Leśniewska zdobyły w tym konkursie
III miejsce.Dziewczyny z niezwykłą
precyzją przygotowały dania z
karpiem w roli głównej. Zadanie
wykonały profesjonalnie i dobrym
wynikiem.

        Serdecznie gratulujemy!Wreczanie nagród I.S.M.
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           ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM

        Sara Łachman 
           w Brukseli 

Sara Łachman w Brukseli

Bruksela

Uczennica klasy II Tg
Sara Łachman odbyła
wycieczkę do Brukseli.
Wyjazd ten był nagrodą
w IV edycji konkursu
"Europejska bombka". 
Zmagania konkursowe
odbywały się pod
patronatem posła do
Parlamentu
Europejskiego Jacka
Saryusza - Wolskiego. 

Laureatka z europosłem laureatka

wykład o głodzie na świecie

x

Prawie bilion ludzi na
świecie cierpi z
powodu głodu. Jest to
jeden z największych
problemów
współczesnego
świata.W 1947
Organizacja ds.
Wyżywienia i Rolnictwa
Organizacji Narodów
Zjednoczonych ogłosiła

16 października
Światowym Dniem
Walki z Głodem.Na
całym świecie zbierane
są fundusze na
dożywianie. Tak ten
dzień obchodziliśmy 
w naszej szkole.

red.

red. red. red.

red.

red.
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Uzależnieni od konkursów

Miło nam ogłosić, że wzięliśmy udział w kolejnym konkursie i, nie chwaląc
się, ponownie zajęliśmy miejsce „na pudle”.
Tym razem dwuosobowy zespół (Magdalena Dworzyńska i Weronika
Prochuń z kl. 4 tgs) przygotował prezentację multimedialną na temat:
Współczesne uzależnienia młodzieży, ich wpływ na zachowanie i sposoby
radzenia sobie z nimi. 
Konkurs miał na celu uświadomienie młodemu człowiekowi konsekwencji
wynikających z uzależnienia oraz wzbudzenie zainteresowania
poszukiwaniami metod w celu uzyskania pomocy.
Nasze dziewczyny przygotowały oryginalny pracę promującą postawy
abstynenckie oraz życie bez używek i innych uzależnień. Konkurencja była
duża - do zawodów przystąpili uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Tryb. oraz Powiatu Piotrkowskiego. 
A jednak, poziom prezentacji (zawartość merytoryczna, pomysłowość i
techniczna jakość), dał nam II miejsce! 
Wręczenie nagród odbyło się 19 października w Miejskim Ośrodku Kultury.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Abstynenckiej "Pałacyk" w Piotrkowie Trybunalskim.

(Relację laureatek publikujemy na stronie 7.)

Weronika i Magda

Wręczanie dyplomów

Laureatki

MOK

P.K.

P.K.

P.K.

P.K.
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Konkurs na prezentację multimedialną
(relacja laureatek)

Weronika i Magda

9.Jaki morał z tego?
Kochani w tym przypadku nie ilość poświęconych godzin, tylko jakość
wykonania. Nie rezygnujcie szybko z dawanych Wam poleceń, bo jak widać,
żeby coś osiągnąć nie trzeba wiele.. Wystarczą dobre chęci.
10.Ze względu na niezajęte najwyższe miejsce czujemy się
niedowartościowane?
W każdym człowieku z pewnością coś siedzi, bez względu na to co
wykonuje.. zawsze czuje się ten niewielki niedosyt. Ale rzeczywiście biorąc
pod uwagę zbyt krótki czas realizacji, my możemy stwierdzić że
wygrałyśmy prawie wszystko.. Pocieszamy się, że drugie miejsce jest
naprawdę godne, ponieważ pierwsze jest najlepsze, a trzecie najgorsze z
całej trójki.. więc drugie takie w sam raz.
11.Czy zdobywając miejsce na podium czujemy się jakoś wybitnie
uzdolnione w tej dziadzinie?
Na pewno nie. Człowiek uczy się przez całe życie.. Choćby niewiadomo, ile
czasu poświęcił konkretnym tematom nigdy nie będzie w stanie wszystkiego
zapamiętać. A nasza prezentacja odwzorowuje tylko część informacji w
dziedzinie uzależnień. Nie sposób wszystkiego opisać.
12. Co było naszą nagrodą w ramach wygranej i czy jesteśmy
zadowolone z takiego prezentu?
Nagrodą były prezenty rzeczowe m.in dyplom i karty prezentowe.
Samym zaszczytem było pokazać się w Miejskim Ośrodku Kultury,
odbierając nagrodę. I jak najbardziej jesteśmy zadowolone, nie
spodziewałyśmy się wygranej. Podkreślamy, że chodziło nam o pomoc
innym.

Dziękujemy za poświęcenie nam czasu. 
Serdecznie pozdrawiają - Weronika i Magdalena

1. Na czym polega konkurs organizowany przez Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej "Pałacyk"?
Konkurs ten ma swoje miejsce między szkołami już kilka lat, a jego
realizacja 
pozwala na osiągnięcie postawionych jasno celów. Głównym zadaniem
każdego uczestnika bądź grupy 2-3 osobowej jest wykonanie prezentacji
mulimedialnej poświęconej uzależnieniom występującym wśród młodzieży, a
także zaprezentowanie sposobów je zwalczających. 
2.Co przyczyniło nas do wzięcia w nim udziału?
No, niestety, wszyscy dobrze wiemy, że problem uzależnień w grupie
młodych ludzi jest ogólnie znany w całym społeczeństwie... I tutaj należy
postawić dość problemowe pytanie? Cóż nam po tym, że jest znany? Otóż
uważamy, że odpowiedzią na nie jest szukanie radykalnych rozwiązań, a co
za tym idzie właściwe działania. Dlatego zdecydowałyśmy się podołać temu
wyzwaniu.
3. Co było naszym motywem przewodnim podczas wykonywania tej
pracy?
Zdecydowanie naszym motywem stała się chęć niesienia pomocy
rówieśnikom, ale nie tylko.. Mamy nadzieję, że także skorzystają z niej
osoby starsze, które pokierują się odpowiednimi wskazówkami zawartymi w
naszej prezentacji i będą dalej nieść pomoc np. swoim pociechom, które
muszą walczyć z tą ciężką patologią, zwaną nałogami.
4.Gdzie było nam dane realizować ten projekt?
Realizacja naszej pracy odbyła się w ramach codziennych zajęć lekcyjnych,
a także podczas wolnych godzin spędzanych w domu.
5.Czy wykonanie tej prezentacji pozwoliło nam na zdobycie nowych
informacji na temat współczesnych uzależnień wśród
kolegów/koleżanek?
Jak najbardziej tak. Udało nam się zdobyć wiele dodatkowych newsów,
które pewnie dalej będziemy w przyszłości wykorzystywać.. Zakładając
oczywiście, że same nie będziemy musiały z nich korzystać. Świat jest taki,
a nie inny.. technologia brnie do przodu i coraz mniej osób dostrzega
problemy nas otaczające, a my jako cywilizowani ludzie jesteśmy w stanie
tego dokonać choćby po raz drugi.
6.Co mamy na myśli biorąc pod uwagę rozwój technologii?
Hmmm.. nieszczęsna telefonofobia, ciągłe siedzenie i wpatrywanie się 
w monitor komputera lub telewizora, a także słynny hazard i wiele, wiele
innych.
7. Co możemy Wam zaoferować jako laureatki konkursu w takich
sytuacjach? 
Na pewno należy się zastanowić, czy taki tryb życia Wam
odpowiada.Rozważyć wady i zalety, a później samemu zdecydować jakim
chcę być człowiekiem i jak chcę by moje życie wyglądało. My możemy
podpowiedzieć, że zapobieganiem takich uzależnień jest choćby
promowanie zdrowego stylu życia poprzez alternatywne spędzanie wolnego
czasu.
8.Jak udało nam się wygrać, zajmując drugie miejsce?
Szczerze same jeszcze tego nie wiemy. Duma nas rozpiera i chyba nie
czas na takie zastanowienia. Prawdą jest, że mało czasu
miałyśmy na przygotowanie, a jednak się udało.

P.K.
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