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 ŻYCIA SZKOŁY ... W KWIETNIU :)

FESTIWAL SZEKSPIROWSKI

Autor takich dramatów jak
m.in. "Romeo i Julia",
"Hamlet" i "Makbet" William
Szekspir skończyłby w tym
roku 458 lat. Z okazji
rocznicy urodzin w
Powiatowym Zespole Szkół
nr 2 w Rumi
zorganizowano Festiwal
Szekspirowski. Uczniowie
przygotowali m.in. dania
kuchni angielskiej i
zaprezentowali

znane postaci z dzieł
angielskiego dramaturga i
poety. Podczas Festiwalu
Szekspirowskiego w
rumskim "Hipolicie" w
pracowni gastronomicznej
powstały dania kuchni
angielskiej. Uczniowie oraz
członkowie jury mogli
skosztować angielskiego
śniadania, złożonego z
grillowanych kiełbasek i
boczku, jajek sadzonych,

jajek po szkocku, toastów,
fasolki w sosie
pomidorowym, słodkości
oraz grzanek. Natomiast 
uczniowie klas o profilu
fryzjerskim wraz z innymi
zainteresowanymi
przedstawili bohaterów
rożnych dzieł Szekspira,
m.in. Hamleta, Makbeta,
Romeo i Julia. 

Z kolei uczniowie klas o
profilu turystycznym 
przygotowali prezentacje na
temat miasta narodzin
dramaturga, a klasy o
profilu hotelarskim na temat
hoteli w Stratford-upon-
Avon. Ponadto obchodom
Festiwalu
Szekspirowskiego
towarzyszył przede
wszystkim konkurs recytacji
dzieł Williama Szekspira

w języku
angielskim. Widownia z
zaciekawieniem wysłuchała
fragmentów takich utworów
mistrza jak: Makbet. Król
Lear, Hamlet, Romeo i
Julia, Sen Nocy Letniej,
Juliusz Cezar oraz
wybranych sonetów. Nie
zabrakło także konkursu
wiedzy oraz licznych
prezentacji na temat
twórczości i interpretacji
bohatera tych dni.
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EKO- CZYNNI z HIPOLITA

WILLIAM
SHAKESPEARE

28.03.br kolejni
uczniowie, tym razem
z klasy 2K BSIS,
sadzili kwiaty na
terenie naszej szkoły.
Podziwiać zatem
możemy od dzisiaj
kolorowe petunie,
hortensje oraz
bluszcze.
Świadomość
ekologiczna nas
wszystkich  nie może
być tylko ładnie
brzmiącym hasłem.
Zdecydowanie musi
iść za tym coś

więcej, “coś” czyli
DZIAŁANIE.
Pomagać i wspierać
ekologię można na
milion różnych
sposobów o czym
przekonaliśmy się
podczas kolejnej
edycji
EKO‑czynnych.

Patronat
honorowy nad
obchodami Dnia
Szekspira objął
Gdański Teatr
Szekspirowski i
wydawnictwo
Macmillan, którzy
ufundowali

nagrody dla
zwycięzców
poszczególnych
konkursów. 
Jesteśmy dumni z
naszych uczniów,
że z tak wielkim
zaangażowaniem
włączyli

się w obchody
tego dnia.
Wszystkim
uczniom, którzy
zaangażowali się
w organizację
Festiwalu
Szekspirowskiego
należą się

ogromne
podziękowania. 
Miejmy nadzieję,
że to jeszcze
bardziej
zmotywuje ich to
do nauki języka
angielskiego.
Nauczyciele
Języków Obcych

Dodajmy, że William
Szekspir urodził się w
kwietniu 1564 roku, a
zmarł w 1616. Był
angielskim poetą,
pisarzem,
dramaturgiem oraz
aktorem. Był
człowiekiem, który
zreformował teatr,
jeden z
najwybitniejszych
postaci angielskiej i
światowej literatury.
Uprawiał komedie i
dramat. Owocem jego
intensywnej
działalności została
duża ilość sztuk, w tym
154 sonety.

Za najlepsze komedie
uważa się:
„Poskromienie
złośnicy”, „Stracone
zachody miłości”, „Sen
nocy letniej”, „Wiele
hałasu o nic”, „Kupiec
wenecki”, zaś spośród
tragedii należy
wymienić: „Juliusz
Cezar”, „Tymon
Ateńczyk”, „Król Leos”.
Dramaty
psychologiczne i
poetyckie: „Romeo i
Julia”, „Hamlet”,
„Makbet”, „Otello”.

William Shakespeare
was born in April 1564
and died in 1616. He
was an English poet,
novelist, playwright
and actor. He was the
man who reformed
theater, one of the
most prominent figures
in English and world
literature. He wrote
comedies and drama.
The fruit of his intense
activity was a large
number of

plays, including 154
sonnets. The best
comedies are: "The
Taming of the Shrew",
"A Midsummer Night's
Dream", "Much Ado
About Nothing", "The
Merchant of Venice",
tragedies: "Julius
Caesar", "King Leos".
and dramas: "Romeo
and Juliet", "Hamlet",
"Macbeth", "Othello".
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Ogólnopolski Konkurs fryzjerski 
o „Bursztynowy grzebień i pomadkę”.

8/03 Odbył się
Ogólnopolski Konkurs
fryzjerski o
„Bursztynowy
grzebień i pomadkę”.
W konkursie
startowało 100 os w
różnych kategoriach
najlepszych uczniów z
całej polski . Z Naszej
szkoły startowało

we fryzjerstwie
”Miejska dżungla „ 5
osób.
Lemke Wiktoria 1
miejsce
2G Hądzik
Martyna 2D
Borkowska Weronika
2D.
Derc Michalina 3G
Grzenkowicz Julia 3G

O Bursztynową
pomadkę 2 os
Pieczewska Wiktoria
3D
Leciak Wiktoria 3P
BRAWO DLA
WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW
WYKONAŁYŚCIE
WSPANIAŁĄ PRACĘ
.

Suknie
zaprojektowała
https://www.facebook.com/emerald.queen.art/

https://www.facebook.com/emerald.queen.art/?__cft__[0]=AZWWXF8Xdnm_aLeXtAjOQMg3ay4WMhhswOkVYsBdkyPvaYrov2RRdMMd63QYSnTjBOzofC5e74xA6WsPoxkWWQoltsFpI1T8Ek44Am_p-1AedkYHOqBGgT3P0NfMSEP6Hn9NyFWi2XKSglX2MIPIkLNQ&__tn__=kK-R
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WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W LEKCJACH Z TEMIDĄ

„Lekcje z
Temidą” w
naszej szkole.
W dniach 4-8
kwietnia br. 20
klas z naszej
szkoły wzięło
udział w
ogólnopolskim
programie
edukacyjnym
„Lekcje z
Temidą”.
Celem
programu było
podnoszenie
poziomu wiedzy
oraz
świadomości
prawnej

wśród
młodzieży.
Organizatorem
"Lekcji z
Temidą" jest
Fundacja Altum,
a głównym
patronem
Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Zajęcia dla
naszych
uczniów
prowadziła
prawnik Pani
Paulina
Salamon.
Tematyka
spotkań
dotyczyła

zarówno
przedmiotu
„Podstawy
przedsiębiorczości”,
jak i doradztwa
zawodowego,
gdyż uczniowie
dowiedzieli się
przede
wszystkim:
• Dlaczego
ludzie stworzyli
prawo?
• Jak dostać się
na studia
prawnicze i co
można po nich
robić?
• Gdzie szukać
pomocy,

gdy padnie się
ofiarą
przestępstwa?
• Jakie prawa
ma konsument?
• Czym jest
stalking?
• Jak reagować
na
prześladowanie
w szkole?
• Gdzie szukać
przepisów
prawa?
• Co zrobić, gdy
kupiona przez
Internet rzecz
jednak nie jest
tą
Kto wie,

może wśród
naszych
uczniów znajdą
się osoby, które
zwiążą swoją
przyszłość z
prawem?
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