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W jesiennym wydaniu Nieregularnika dowiesz się m.in.:
Jak przebiegła uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego?
Dlaczego na terenie szkoły wylądował samolot?
Jakie sukcesy sportowe odnieśli uczniowie ?
Dzień nauczyciela i akademia przygotowana przez
klasę 2TEH
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4 września uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli zebrali się na dziedzińcu szkoły,
aby powitać nowy rok szkolny 2017/18. W uroczystości brali udział uczniowie, rada pedagogiczna, a także
starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik. Dyrektor Małgorzata Cieślak powitała wszystkich zebranych i
wypowiedziała się krótko na temat nadchodzących miesięcy i pracy jakie trzeba będzie w nie włożyć.
Wymieniła również kilku nowych nauczycieli którzy podjęli pracę w ZSZ. Przedstawiciele uczniów z ZSZ
tradycyjnie udali się złożyć kwiaty pod szkolną tablicą pamiątkową. Uczniowie po uroczystości udali się
do klas wraz z wychowawcą, aby dopełnić formalności związanych z rozpoczęciem kolejnego roku
edukacji.
Otrzymali również plan lekcji na najbliższe dni i pełni entuzjazmu udali się do domów, aby następnego
dnia rozpocząć pierwszy dzień w wyższej klasie.

zsz
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zsz18 września do Zespółu Szkół Zawodowych został przetransportowany samolot TS 11 Iskra, który będzie
służył jako pomoc dydaktyczna dla uczniów zawodu mechanik lotnictwa. Dla każdego ucznia
najważniejsze jest, aby wiedza jaką zdobywa w szkolnych murach była nie tylko przydatna ale także
ciekawie przedstawiona. 
Praktyczna nauka z regóły jest ciekawsza od tej zawartej w monotonnych podręcznikach i pozwala
zrozumieć więcej z podanego materiału. Wszystko czego uczy się młody człowiek należy przedstawiać
tak aby po zakończeniu edukacji zapadło to w jego pamięć na długie lata. O to właśnie zadbała szkoła ZSZ
nr 1.
Dzięki takim właśnie pomocom przyszli technicy mechanicy lotnictwa będą mieli szansę leprzego
przygotowania do zawodu.

18 września do Zespołu Szkół Zawodowych został przetransportowany samolot TS 11 Iskra, który będzie
służył jako pomoc dydaktyczna dla uczniów zawodu mechanik lotnictwa. Dla każdego ucznia
najważniejsze jest, aby wiedza jaką zdobywa w szkolnych murach była nie tylko przydatna, ale także
ciekawie przedstawiona. 

Praktyczna nauka z reguły jest ciekawsza od tej zawartej w monotonnych podręcznikach i pozwala
zrozumieć więcej z podanego materiału. Wszystko czego uczy się młody człowiek należy przedstawiać
tak, aby po zakończeniu edukacji zapadło to w jego pamięć na długie lata. O to właśnie zadbała szkoła
ZSZ nr 1.

Dzięki takim właśnie pomocom przyszli technicy mechanicy lotnictwa będą mieli szansę lepszego
przygotowania do zawodu.
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Często słyszymy w szkole, że trzeba czytać. Jednak w większości przypadków zachęcanie młodych ludzi
do przeczytania lektury czy zadanego tekstu kończy się na przeczytaniu tytułu. Polonistki z  ZSZ nr 1
doskonale o tym wiedzą dlatego 26 września postanowiły zabrać uczniów klas 2EH, 2LR, 2MLt, 2SO, 3TE,
4EO na sztukę przedstawianą w Zduńskowolskim  Centrum Integracji 'Ratusz'  aby pokazać, że literatura
jaką tworzył w tym przypadku Adam Mickiewicz może być pełna pasji i emocji jakie przekazali aktorzy
podczas trwania przedstawienia. Artyści niesamowicie wczuli się w swoje role co sprawiało, że obecni na
sali widzowie oglądali sztukę z ciekawością do samego końca. Po wyjściu z sali z pewnością wielu
uczniów chętniej sięgnie po książkę, a może nawet wybierze się na spektakl przedstawiony w oparciu o
kolejną lekturę?
Teatr często pozwala zrozumieć treści zawarte w książkach. Ukazuje emocje, a także opowiada wizualnie
historię jaką wymyślił autor. 

zsz
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6 października klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Na początku
uroczystości zebrani mieli okazję, aby posłuchać o obronie Westerplatte w pierwszych dniach wojny. Co
było na pewno ciekawe i poruszające ze względu na zaistniałe tam wydarzenia wojenne. Po części
oficjalnej nastąpiły 'otrzęsiny'. Pełnoprawni uczniowie klas pierwszych brali udział w licznych zabawach i
konkurencjach. Nikt nie liczył punktów, ani nie stawiał ocen dlatego uczniowie chętnie udzielali się w
konkurencjach.
Organizator: p. E.Pohl
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"Powiatowy Dzień Nauczyciela świętowano w czwartek, 12 października w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Oprócz życzeń nauczyciele i dyrektorzy szkół otrzymali kwiaty i nagrody
finansowe.
Powiatowy Dzień Nauczyciela był okazją do życzeń. Składali je pedagogom starosta zduńskowolski Wojciech
Rychlik, wicestarosta Marcin Łabędzki i przewodniczący rady powiatu Janusz Kochelski.
O misji, jaka mają nauczyciele mówił starosta Wojciech Rychlik. 
- Żyjemy w czasach przełomów i przewartościowań. Mam nadzieję, że misja jaką wykonujecie płynie z głębokich
przemyśleń bo trzeba promować wartości związane z historią i teraźniejszością. Informacje powinny być
przekazywane uczniom w sposób obiektywny, bo to zostanie - mówił zgromadzonym na uroczystości
nauczycielom starosta Wojciech Rychlik. "
źródło: http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/powiatowy-dzien-nauczyciela-nagrody-dla-nauczycieli

W Powiatowym Dniu Nauczyciela została nagrodzona mgr Katarzyna Bombrych - nauczyciel Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.
Wspaniały pedagog, osoba która z pewnością podczas zajęć przyciąga uwagę ucznia, tworzy świetną atmosferę
na zajęciach i zachęca do nauki przedmiotu. Serdeczne gratulacje!  
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a zarazem Dnia Nauczyciela klasa II TEH pod kierownictwem          p. A.
Swarzyńskiej przygotowała uroczysty apel, który treścią nawiązywał do charakterystycznych cech
nauczycieli. Uczniowie chcieli przekazać jak ich zdaniem wygląda nauczyciel miły, jak wymagający czy też
aktywny fizycznie. Doskonale udało im się zwrócić uwagę widza, ponieważ duża większość treści
przedstawionej dotyczyła szkolnej rzeczywistości mechanika. Apel zakończył się kilkuminutowym tańcem
na szkolnej sali. Zebranym towarzyszył uśmiech i dobra zabawa. Po wszystkim uczniowie i nauczyciele
wrócili w świetnych humorach do swoich obowiązków .

zsz zsz
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11 października reprezentacja ZSZ brała udział w sztafetowych biegach przełajowych.''Drużyny składały się z 8
zawodniczek i 8 zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 8 x 650 m – dziewczęta i 8 x 1300 m – chłopcy.
Po zaciętej walce w bardzo trudnych warunkach pogodowych obie drużyny zdobyły 2 miejsce w powiecie. 19
października drużyny będą reprezentować naszą szkołę i powiat w kolejnym etapie, czyli półfinale wojewódzkim
w sztafetowych biegach przełajowych w Łasku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!''- czytamy na
portalu społecznościowym szkoły. 
Składy reprezentacji:                                             
Skład drużyny dziewcząt (wg kolejności zmian)   Skład drużyny chłopców (wg kolejności zmian):
1. Natalia Architek                                              1. Patryk Koperwas
2. Marta Grzelak                                                 2. Adrian Obała
3. Wiktoria Jakubowska                                       3. Dawid Sałata
4. Zuzanna Naumowicz                                      4. Daniel Mistrzak
5. Natalia Gajewczyk                                          5. Szymon Piotrowicz
6. Patrycja Okoń                                                 6. Dawid Jakś
7. Julia Wawrzyniak                                            7. Łukasz Dudek
8. Aleksandra Sadowska                                     8. Dawid Daniel
Rezerwa: Marta Kulczyńska,                               Rezerwa:
 Klaudia Michalak,                                             Mateusz Małecki, Tomasz Cieślak
 Marta Ładziak,
 Monika Morozewicz,
 Wiktoria Szargała
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 24.10.2017r odbyły się zawody piłki ręcznej chłopców. w SP.6. Drużyna ZSZ grała w grupie razem z IILO, ILO i
Zespołem Aktywności Zawodowej na jasnej. Nasza drużyna wygrała rozgrywki grupowe następującym
wynikiem:
ZSZ nr1 – ZAZ 5:0
ZSZ nr1 – IILO 3:0
ZSZ nr1 – ILO 4:3
W finale drużyna Mechanika pokonała Zespół Szkół w Karsznicach wynikiem 2:1
Skład drużyny:
Cieślak Tomasz, Daniel Dawid, Dudek Łukasz, Graczyk Michał, Helman Hubert, Józefczyk Kamil, Józefczyk
Mateusz, Murawa Kacper, Piotrowicz Szymon, Wiśniewski Jakub, Pawlak Mateusz
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Kolejne zwycięstwo i złoty medal!
Tym razem na podium stanęły dziewczyny grające w piłkę ręczną. Nagroda została przyznana podczas
liceliady w powiecie zduńskowolskim 2017/18. Serdeczne gratulacje!
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7 listopada w ZSZ nr 1 gościł Prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej – Ryszard Michał Juśkiewicz. Pan prezes podczas spotkania opowiadał o Marszałku Józefie
Piłsudskim. O jego zasługach a także działalności społecznej. Podkreślił również jego udział w historii odzyskania
niepodległości w 1918 roku. Zgromadzeni na spotkaniu uczniowie z uwagą przysłuchiwali się słowom prezesa o
tym jak powinien być zapamiętany Marszałek oraz czego uczył przez lata swojej posługi.
''Szkoła miała możliwość gościć Pułkownika Juśkiewicza dzięki współpracy nasze placówki z Hufcem
OHP w Zduńskiej Woli.'' czytamy na portalu społecznościowym szkoły.
Spotkanie to zapoczątkowało obchody Święta Niepodległości w ZSZ nr 1.

zsz
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