
Nieregularnik
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkół Zawodowych
Nr1
Żeromskiegon 10
98-220, Zduńska Wola

Numer 4 04/14

                        W tym wydaniu :

* AKTUALNOŚCI 
* KAWAŁY 
* OFERTA DLA
GIMNAZJALISTÓW
* POLSKI
MECHANIK,
EUROPEJSKIE
KWALIFIKACJE

.

..

...

..



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 4 04/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNieregularnik

                                    aktualności

Technikum
Mechaniczne i
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa w
Zduńskiej Woli,
otrzymały im.
Obrońców
Westerplatte w
1970 roku, w
25-lecie
swojego
istnienia. W
1993 roku, na
VI
Ogólnopolskim

Sympozjum
Szkół
Westerplatte w
Miechowie,
Zespół Szkół
Zawodowych nr
1 w Zduńskiej
Woli został
przyjęty w
poczet Klubu
Szkół im.
Westerplatte.
Od tej pory
każdego roku
delegacja
naszych

uczniów wraz z
opiekunem
bierze udział w
kolejnych
Sympozjach,
których celem
jest „ …
wymiana
doświadczeń
oraz wzajemne
wspieranie się
w doskonaleniu
pracy
dydaktyczno -
wychowawczej
dla osiągania

celów
stawianych
przed polska
oświatą.

. .



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 4 04/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nieregularnik

Wybory do
Samorządu
Uczniowskiego
W Zespole
szkół
zawodowych nr
1 w Zduńskiej
Woli odbyły się
wybory do
samorzadu
uczniowskiego.
Głosowanie
odbywało się
na świetlicy
szkolnej, gdzie
każdy

z uczniów mógł
oddać swój
głos. W
demokratycznym
głosowaniu
przewodniczącym
szkoły został
Radek Wolak,
jego
zastępcami
zostali:
Aleksanra
Idziaszczyk
oraz Adrian
Żak.

Dzień
Nauczyciela
2013
 14
października
był wolny od
zajęć
lekcyjnych.
Nauczyciele i
uczniowie
spotkali się w
sali
gimnastycznej,

by obejrzeć
program
kabaretowy
przygotowany
został przez
panie
polonistki Ewę
Pohl i
Katarzynę
Trzcińska oraz
utalentowanych
artystycznie
uczniów z
poszczególnych
klas.

                        Wybory do samorządu 
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Przychodzi
kobieta do
lekarza i mówi:
- Panie
doktorze, mam
wstydliwy i
nieco dziwny
problem. Otóż
na wewnętrznej
stronie ud
pojawiły mi się
ostatnio
tajemnicze,
zielone koła.
Lekarz kazał jej
się rozebrać,

obejrzał
dokładnie
opisane
miejsce, po
czym zapytał:
- Ma pani
kochanka
Cygana?
- Tak, skąd pan
wie? - zapytała
zawstydzona
nieco kobieta.
- Proszę mu
powiedzieć, że
te kolczyki nie
są złote.

- Jasiu, masz
dziś bardzo
dobrze
odrobione
zadanie - mówi
nauczycielka -
Czy jesteś
pewien, ze
twojemu tacie
nikt nie
pomagał?
Przychodzi
Jasiu do domu
ze szkoły i
krzyczy:
- Mamo, mamo

dzisiaj zrobiłem
dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy
podłożyli
pineskę
szpicem do
góry na krześle
nauczyciela.
Już miał siadać
kiedy ja
odsunąłem
krzesło...
- Jasiu
dlaczego
spóźniłeś

się na lekcję?
- Bo użądliła
mnie pszczoła.
- Pokaż!
- Nie mogę!
- Usiądź!
- Też nie mogę!

                                        KAWAŁY 

. .
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                     oferta dla gimnazjalistów 

 Uczniowie z
Zespołu Szkół
Rolnicze
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w
Wojsławicach
przygotowali
humorystyczne
scenki
wybranych
zawodów.
Swoje         
propozycje

przedstawiły
także służby
mundurowe
oraz instytucje
wspomagające
edukację
młodzieży.
Potwierdzeniem
oferty naszej
szkoły była
możliwość
zwiedzenia
warsztatów z
maszynami do
obróbki
skrawaniem

i pracowni
odzieżowej, w
której nasi
uczniowie szyją
zaprojektowane
przez siebie
ubiory.
Gimnazjaliści
otrzymali tam
wyczerpujące
informacje
bezpośrednio
od nauczycieli
zawodów.
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Chrzest pierwszoklasistów i pokaz udzielania pierwszej
pomocy

Następnie
poszczególne
klasy
rywalizowały
miedzy sobą w
szeregu
konkurencjach,
których celem
było wyłonienie
najbardziej
obiecującej
klasy
pierwszej.
Zmagania

uczniów
obserwowało i
oceniało jury.
Ostatecznie
zwycięstwo
odniosła
reprezentacja
kl. I TSL.
Nagrodę i
gratulacje
odebrali z rąk
przedstawiciela
starszych
uczniów .
Uroczystość
została

poprzedzona
pokazem
udzielania
pierwszej
pomocy w
wykonaniu
Młodzieżowej
Drużyny
Pożarniczej z
 OSP w
Janiszewicach 
w składzie:
 Jakub
Kędzierski,
Mateusz
Łacwik, Michał

Korga i Marta
Nowicka.
Pokaz
komentowała p.
Beata Niełacna
– nauczycielka
edukacji dla
bezpieczeństwa

. .
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       11 listopada - Narodowe Święto                          
        Niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego.
Dyrektor szkoły -  Małgorzata Cieślak,  wygłosiła
krótkie przemówienie. Wyjaśniła wszystkim powód, dla
którego w całym kraju organizowane są podobne 
uroczystości. Następnie zaproszeni zostaliśmy na
wędrówkę z pieśnią przez wydarzenia historyczne.
Każda bowiem epoka w historii naszego kraju znalazła
odzwierciedlenie w pieśni i piosence. Jedne z nich
pełniły funkcję hymnów, inne stały się symbolami
postaw wobec ojczyzny. Śpiewano je wspólnie, by
podtrzymywać na duchu, zagrzewać się wzajemnie do
walki,  wyrazić protest przeciwko zniewoleniu czy dać
wyraz radości ze zwycięstwa lub wyrazić swoje
przywiązanie do ojczyzny.  Podczas przedstawienia,
przygotowanego przez uczniów 3 klasy TE,
przypomniane zostały wszystkie minione lata niewoli
Polski. Przekazywane treści były wspomagane przez
wyświetlane na ekranie obrazy z przeszłości – filmy,
zdjęcia i pieśni, co z pewnością przyczyniło się do
głębszego przeżywania tamtych chwil. Nad
przebiegiem całości czuwały:  pani Helena Matysiak i
pani Ewa Pohl .

   Spotkanie wigilijne        
    emerytowanych        
 pracowników szkoły

 We wstępie do uroczystości dyrektor Małgorzata
Cieślak opowiedziała o zmianach, jakie zaszły
w szkole w ciągu minionego roku, złożyła wszystkim
życzenia zdrowia i pomyślności oraz podkreśliła, jak
ważne dla niej i obecnych pracowników szkoły jest to,
że możemy się nadal spotykać. Występujący
uczniowie  wprowadzili wszystkich w świąteczny
nastrój recytując wiersze i czytając fragmenty utworów
literackich tematycznie związanych z Bożym
Narodzeniem. Potem był czas na dzielenie się
opłatkiem, degustację wigilijnych potraw i wspólne
śpiewanie kolęd.
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17 grudnia - Dzień bez
wulgaryzmów
 

Korzystając z przypadającego na dzień 17 grudnia
Dnia bez Wulgaryzmów uczniowie z kl. I THR
przygotowali widowisko, podczas którego starali się
uświadomić zebranym, czym jest wulgaryzm, jaka
jest etymologia słów uważanych za nieprzyzwoite i
kiedy ich najczęściej używamy. Zaprezentowali
także piękny literacki sposób wyrażania emocji w
zawarty wierszach znanych poetów. Młodzież
przygotował program pod opieką nauczycielek –
Ewy Pohl i Elżbiety Barton.

.

       9 stycznia - "Młoda Krew    
               Ratuje Życie"

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły ratują życie
innym ludziom oddając krew. Gratulujemy i
zapraszamy pozostałych uczniów do brania
czynnego udziału w tej akcji :)

    Studniówka 2014

W tym roku na balu studniówkowym w  murach
naszej szkoły bawli sie uczniowie z klas: 4
technikum mechanicznego, 4 technikum
ekonomicznego, i 4 technikum handlowo-
odzieżowego.

.

.
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              DYSKOTEKA
13 lutego tego roku w naszej
szkole odbyła się szkolna
dyskoteka, dawno nie było takiej
imprezy w ‘mechaniku’. Mamy
nadzieję, że bawiliście się super.
Dziękujemy DJ eMKa &  DJ
Mafia. Doszły nas słuchy, że już
w marcu szykuje się kolejna
dyskoteka na którą wszystkich
serdecznie zapraszamy i
życzymy udanej zabawy!

                 WALENTYNKI
 
Jak co roku w walentynki
działała u nas poczta
walentynkowa, dziękujemy
wszystkim, którzy skorzystali z
naszych usług. Redakcja naszej
gazetki życzy wam, żebyście tak
jak w walenynki wyznawali sobie
miłość przez cały rok. Zakochani
są wspaniali! 

.

.
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     Polski mechanik,
europejskie kwalifikacje
   

   W ramach projektu zostaną zorganizowane          
               następujące kursy:

1.  Kurs obsługi Zestawu CAD –edukacja
(Solid Edge)  do nauki technik
Komputerowego Wspomagania
Projektowania CAD.Cel: Poznanie zasady
działania programów CAD w odmianach
2D i 3D, tworzenie modelu 3D części oraz
zespołów, generowanie dokumentacji
płaskiej, współpraca z systemami CAM.
2.  Kurs „ Podstawy programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC” z wykorzystaniem Systemu ZERO-
OSN, służącego do prezentacji tematyki
związanej z obróbką skrawaniem na
obrabiarkach sterowanych numerycznie
oraz nauki programowania obrabiarek
CNC na przykładzie tokarek sterowanych
numerycznie.  Cel: Wprowadzenie do
technik CNC. Prezentacja obrabiarek,
osprzętu, narzędzi. Nauka obsługi
Systemu ZERO-OSN z wykorzystaniem
jego możliwości multimedialnych, 
poznanie podstaw programowania
obrabiarek sterowanych numerycznie,
praktyczne poznanie zasad uruchamiania
programów obróbczych na obrabiarkach.
3.  Kurs obsługi Zestawu CAM-edukacja
(EdgeCAM), służącego do nauki technik
Komputerowego Wspomagania
Wytwarzania w oparci

. .
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