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Szkoła w kabaretowej pigułce
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   12 października 2021 r. zapisze się 
w kronikach szkolnych jako dzień humoru i
powszechnej wesołości. W wyjątkowo radosny
nastrój wprawiła nas  ekipa, która przygotowała
występ z okazji Dnia Edukacji. Skecze i piosenki
rodem z najlepszych kabaretów rozśmieszały do
rozpuku publikę. 
Wszystkie teksty były autorstwa zwartej grupy
wydrwigroszy z  klas: 2 tg, 3 tg i 3 tgs1. Nad
całością, żeby nie wymknęła się spod kontroli,
czuwały p. J. Szczepaniak i J. Pietrasik.
  W Polsce tzw. Dzień Nauczyciela (czyli święto
oświaty i szkolnictwa wyższego) obchodzony jest
w ramach upamiętnienia rocznicy powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która została
utworzona 14 października 1773 roku 
z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, podczas sejmu rozbiorowego.    
Dzień KEN nie jest dniem wolnym od pracy,
jednak w szkołach są różne formy jego
świętowania: skrócone lekcje, uroczysta
akademia, dzień wolny od zajęć dydaktyczno -
wychowawczych, czy dzień dyrektorski. 
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"Piąteczka albo psikus!"
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    W piątek 29 października szkoła zaroiła się od
przyciągających uwagę postaci w maskach i
różnych przebraniach (chociaż niektórzy gotycki
styl preferują przez cały rok). W ten sposób wiele
osób zareagowało na zaproszenie do wzięcia
udziału w Halloween. 
  To święto, obchodzone w noc z 31 października
na 1 listopada, wzbudza wiąż wiele sprzecznych
opinii. Przyszło ono do nas przed laty z zachodu
Europy. Jednak tam obrzęd ten funkcjonował już
od najdawniejszych czasów. O dziwo słowo
„Halloween” ma jak najbardziej chrześcijańskie
znaczenie, pochodzi bowiem od angielskiego
zwrotu All Hallows’ Eve czyli „wigilia Wszystkich
Świętych”. Jej obchodzenie w Kościele miasta
Rzymu, razem z dniem Wszystkich Świętych,
wprowadził papież Grzegorz III (731-741).
Angielski termin „wigilia Wszystkich Świętych”
został przekręcony jakieś trzysta lat temu, na
terenach językowego pogranicza anglo-
celtyckiego. Halloween bowiem w istocie
wywodzi się z celtyckiego, pogańskiego święta
Samhain. W starożytnej Irlandii przełom
października i listopada stanowił czas
przejścia od lata ku zimie. Wierzono, że duchy
wracają wtedy na ziemię, usiłując wcielić się 
w żyjących. Aby do tego nie dopuścić,
wygaszano domowe paleniska i spędzano
feralną noc na świeżym powietrzu, przy żarze
stosu rozpalonego na pobliskim wzgórzu. Duchy
próbowano też odstraszyć – poprzez nakładanie
masek pokracznych demonów.

(źródło: podroze.onet.pl)
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"Co to się pali?! Gdzie to się pali?!"

Barwne kraje 
w Europie niemałej

.
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Pod koniec września w naszej szkole odbyła się
seria próbnych alarmów przeciwpożarowych.
Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia
przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia
np. pożarem, sprawdzenie znajomości zasad
postępowania w sytuacji alarmu związanego 
z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym
oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego
działania zgodnego z przepisami. 
Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym
przemieszczeniu osób z rejonów, których
nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji
katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń. 
W godzinach porannych nasi uczniowie usłyszeli
3 długie dzwonki powtarzające się w krótkich
odstępach czasu. Po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego uczniowie, nauczyciele i obsługa
zgodnie z drogami ewakuacji przemieścili się na
wyznaczony teren zbiórki - szkolne boisko.
Powtórzona dwa razy z rzędu akcja przyniosła
zamierzony cel - prawidłową, sprawną i szybką
ewakuację.

   We wrześniu ruszył konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną
poświęconą wybranym krajom Unii Europejskiej. Każda klasa, która
przystąpiła do rywalizacji, wylosowała jedno państwo, na temat którego
musi przygotować informacje. Liczy się m. in. pomysłowość i staranność
wykonania. Na koniec ogłoszony zostanie zwycięzca, na którego czeka
nagroda. Klasa z największą liczbą punktów może liczyć na "lekcje 
w terenie", czyli biwak przy ognisku i grillu. Organizatorem konkursu jest
opiekun Szkolnego Koła Europejskiego - p. Ewa Lęk.
Do tej pory podziwiać mogliśmy dwie gazetki: na temat Grecji ciekawostki
przygotowała klasa 3 f, a na temat Włoch - 2 tg ts. Wiemy z wiarygodnych
źródeł, że pierwsze punkty już zostały przydzielone.

***
    Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy
Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.
Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27
krajami.  Zalążek UE powstał po drugiej wojnie światowej. Pierwsze etapy
integracji polegały na usprawnieniu współpracy gospodarczej zgodnie z
zasadą, że kraje, które prowadzą ze sobą wymianę handlową, odnoszą z
niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów. Państwa
członkowskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.
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Hola! Ciao!
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   Kataloński, tadżycki, maltański czy oksytański?
Jaki to język? Na to pytanie musieli
odpowiedzieć uczestnicy szkolnego
Europejskiego Dnia Języków. Ta część spotkania
była naprawdę wesoła, bo okazało się, że nie jest
tak łatwo określić, jaki język słychać było 
z głośników.
Kolejnym punktem programu były wspomnienia
uczestników zagranicznych praktyk. Jako
wprowadzenie mogliśmy obejrzeć prezentacje na
temat krajów, do których uczniowie naszej szkoły
wyjeżdżali na dwutygodniowe doskonalenie
zawodowe. Było więc podanych dużo informacji
na temat Hiszpanii i Włoch, ich kultury i
obyczajów. Całość uzupełniały zdjęcia
uczestników imprezy - kucharzy i fryzjerów.
Potem mogliśmy zadać pytania uczniom.
Ciekawe były dla nas informacje na temat tego, w
jaki sposób porozumiewali się 
z cudzoziemcami, jak byli przez nich
przyjmowani, czym różnią się warunki pracy we
Włoszech i w Hiszpanii od  polskich.
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Z językami zajdziesz dalej!

.
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    Europejski Dzień Języków został ogłoszony
przez Radę Europy, z inicjatywy Unii
Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów
Europejskiego Roku Języków i ma za zadanie
zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka
języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez
całe życie.
Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie
wszystkich języków jakimi porozumiewamy się 
w Europie. Istnieje ponad 200 języków
europejskich oraz wiele innych, używanych przez
obywateli pochodzących z pozostałych
kontynentów. To ważne dziedzictwo świadczące
o naszej tożsamości, dlatego we wrześniu
mieszkańcy starego kontynentu uczestniczą w
tym święcie, biorąc udział w licznych imprezach
kulturalnych.

***
Różnorodność językowa, wielojęzyczność i
nauka języków obcych przez całe życie: to
najważniejsze przesłanie w Europie każdego 
26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę
Europy – Europejskim Dniem Języków.
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