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15 Targi Edukacyjne dla
Gimnazjalistów

                    

          Święto Kobiet

Chociaż Dzień Kobiet nie jest już obchodzony tak
hucznie jak dawniej, to jednak męska część
naszej społeczności szkolnej zaakcentowała
Święto przygotowując pełne humoru
przedstawienie. Dziewczęta zaproszone zostały
do konkursów sprawdzających ich umiejętności
m. in. żonglowania piłką, wiązania krawata,
prasowania koszuli męskiej i in., chłopcy zaś
prezentowali swoje zdolności aktorskie w
playback show i przedstawieniu różnych typów
kobiet. Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze.

Już po raz 15 uczestniczyliśmy w
Targach Edukacyjnych dla
Gimnazjalistów, na których swoje oferty
zaprezentowały szkoły średnie z terenu
powiatu zduńskowolskiego. Podczas
części oficjalnej rozstrzygnięty został
zorganizowany przez nas konkurs na
projekt plastyczny ubioru, w którym brali
udział uczniowie klas gimnazjalnych

Martwa Droga-spotkanie
       z podróżnikiem 

W pierwszym dniu wiosny
gościliśmy podróżnika
Tomasza Grzywaczewskiego,
który opowiedział nam o
wyprawie podróżniczo-
badawczej poświęconej
jednemu z najbardziej
monstrualnych projektów
Stalina - niedokończonej kolei-
widmo, czyli Transpolarnej
Magistrali Kolejowej
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http://www.zsznr1.pl/15_targi_edukacyjne_dla_gimnazjalistow.htm
http://www.zsznr1.pl/swieto_kobiet.htm
http://www.zsznr1.pl/martwa_droga_spotkanie_z_podroznikiem_tomaszem_grzywaczewskim.htm
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Notatnik Powiatowy o
nas

  I miejsce dla szkoły w Konkursie
Wiedzy Ekonomiczno-Finansowej.

Nasi uczniowie, biorący udział w
Konkursie Wiedzy Ekonomiczno-
Finansowej, zdobyli zespołowo I miejsce,
wygrywając dla szkoły laptopa.
Organizatorem konkursu była Wyższa
Szkoła Finansów i Informatyki im.
Janusza Chechlińskiego w Łodzi. Celem
konkursu było pogłębienie wiedzy o
funkcjonowaniu gospodarki, szczególnie
systemu finansowego

Niecodzienna lekcja
ekonomii

8 kwietnia odbyła się w
naszej szkole niecodzienna
lekcja finansów i
przedsiębiorczości,
prowadzona przez
pracownice banku Pekao
S.A., podczas której
uczniowie zaznajomieni
zostali z zasadami
funkcjonowania systemu
bankowego w Polsce.

Zobacz reklamę naszej szkoły
w Notatniku Powiatowym nr
21/ kwiecień/2014 r.
Zapraszamy również do
obejrzenia informacji o
proponowanych przez nas
kierunkach kształcenia w
zakładce
REKRUTACJA/KIERUNKI
KSZTAŁCENIA. 
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http://www.zsznr1.pl/notatnik_powiatowy_o_nas.htm
http://www.zsznr1.pl/i_miejsce_dla_szkoly_w_konkursie_wiedzy_ekonomiczno_finansowej.htm
http://www.zsznr1.pl/niecodzienna_lekcja_ekonomii.htm


www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 04/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLmamy wiosnę!

                      
                        SPORT 

Z porażki z Alize Cornet w półfinale BNP
Paribas Katowice Open Agnieszka
Radwańska z pewnością wyniesie lekcję i
prawdopodobnie drugie z rzędu zagranie
miesiąca rozgrywek WTA, mimo że nie ma
jeszcze połowy kwietnia.
Na koniec sobotniego meczu kibice oklaskiwali
głównie sympatyczną Francuzkę, ale na
początku czwartego gema w drugim secie
owację na stojąco zgotowali tenisistce z
Krakowa. Było za co - Radwańska znów
popisała się nieszablonowym zagraniem, które
większości zawodniczek z touru nie przyszłoby
nawet do głowy.
Akcja była kopią zagrania Radwańskiej z
półfinału z Dominiką Cibulkovą w Miami, za które
parę dni temu Polka dostała wyróżnienie za
zagranie marca. Magiczny ruch samej główki
rakiety zapędzonej w róg, odwróconej tyłem do
siatki krakowianki sprawił, że kibice w Spodku
poderwali się z miejsc.

Napastnik Cracovii Dawid Nowak wejściem
na boisko w drugiej połowie meczu z Koroną
wyraźnie ożywił grę "Pasów. - Gospodarze
nastawili się na kontry, więc nie musiałem
dużo biegać.
Generalnie to bardzo żałuję niektórych
sytuacji - przyznał snajper, który powrócił do
gry po 123 dniach.
- Niestety, nie udało się pomóc zespołowi.
Szkoda, żałuję kilku sytuacji. W niektórych
mogłem zachować się lepiej. Mogę mieć do
siebie pretensje. Ale teraz to już nieważne.
Czasu już nie cofniemy, musimy dalej grać
swoją piłkę - stwierdził Nowak.
Pasy po porażce będą musiały bronić się
przed spadkiem [zagrają w grupie B]. - Po
podziale tabela bardzo się spłaszczy. Nad
strefą spadkową mamy tylko pięć punktów
przewagi. Musimy wziąć się w garść.
Jesteśmy w stanie wygrać wszystkie mecze,
jakie są przed nami - stwierdził piłkarz
Cracovii.
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Mama mówi do synka:
- Jasiu, dlaczego już się nie bawisz z Kaziem?
- A czy ty mamusiu chciałabyś się bawić z
kimś, kto kłamie, bije i przeklina?
- Oczywiście, że nie.
- No widzisz. Kaziu też nie chce!

                       Kawały 

Jedzie blondyna samochodem pod prąd.
Policjant ją zatrzymuje i pyta:
- Czy Pani wie gdzie jedzie?
- No tak, jadę na zebranie ale chyba się już
skończyło bo widzę, że wszyscy wracają.

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok
mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu -
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.

15-letni młodzieniec przychodzi do fryzjera i siadając na fotelu, mówi:
- Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia.
- Na co pan czeka?
- Na zarost.

Świętowałem ostatnio swoje 18 urodziny w gronie rodzinnym. Od dziadka
dostałem gigantyczny podręcznik matematyczny. Dziadek kupił również
prezent dla mojej 16 letniej siostry, żeby nie była zazdrosna - nowego iPada.

. .
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Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie
 – najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa],
obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo

Święta to czas który spędzamy w gronie rodziny.
Postarajmy się więc o miłą, świąteczną
atmosferę i spróbujmy zrobić coś sami! :)

                                    

                 WIELKANOC ! 

. .

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc#cite_note-CITEREFWojciechowski2003410-2
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                                      MATURZYSTO! 

JAK SIĘ UCZYĆ ?
Jak przygotować się do matury?
Twój mózg ma swoje prawa. Uszanuj je, a może to być początek pięknej przyjaźni między wami.
Matura zbliża się wielkimi krokami! Co z powtórzeniem materiału? Przypomniałeś sobie już ciągi i funkcje kwadratowe?
Powtórzyłeś wszystkie epoki literackie? A co z angielskim – mowa zależna i następstwo czasów? Spiesz się, nie marnuj
czasu, kuj, kuj, kuj…
Pewnie od dłuższego czasu wiele osób ci to powtarza. Nauczyciele, rodzice… A może nie ma się czym aż tak
przejmować? Może, zamiast drżeć ze strachu, warto zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby czas na naukę
wykorzystać najlepiej, żeby wykrzesać ze swojego mózgu tyle, ile się da? Tego, niestety w większości szkół nie uczą.
Warto pamiętać o kilku zasadach, żeby nie utrudniać sobie życia i nie tracić czasu, a naukę uczynić bardziej efektywną.

Kucie na pamięć czasami się sprawdza
Są elementy, których nie da się inaczej potraktować (ile decymetrów sześciennych zajmuje jeden mol cząsteczek dowolnego
gazu?). Najczęściej jednak są lepsze sposoby. Nawet przy pamięciowym materiale warto stosować różne mnemotechniki –
metody ułatwiające zapamiętywanie. Niektórzy, ucząc się dat, wyobrażają sobie każdą cyfrę jako obrazek (8 to bałwanek, 2 to
łabędź…). Inni – uczą się wierszyków zawierających nazwy hormonów wydzielanych w organizmie człowieka.
Co za dużo, to niezdrowo
Psychologowie ustalili, że np. na wykładzie słuchacze koncentrują uwagę głównie przez pierwsze 20 minut, przez
następne 20 już słabiej, a po trzech kwadransach możliwości percepcji spadają niemal do zera. Dlatego lekcje w szkole
trwają 45 minut, wykłady na uczelniach – 1,5 godziny, ale mają (powinny mieć) przerwę. Siedzenie nad książką przez
kilka godzin bez przerwy wiele nie da. Rób przerwy, daj głowie odpocząć.

. .
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                       UWAGA! 

Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny
życzy redakcja Niergularnika :) 

.

Lubisz 'pracę' jako dziennikarz?
Mamy coś dla Ciebie ! 
Jeśli jesteś chętny przyłącz do
naszego grona i twórz z nami
szkolną gazetkę! 

Osoby chętne mogą się zgłaszać
do Pana Jarosława Cieślaka ! 

.
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