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W naszym pierwszym jesiennym wydaniu   : 

 
#  OGŁOSZENIA ! 
#  Najważniejsze wydarzenia szkolne w roku 2014/2015 
#  Kalendarz semestru 
# Sport 
# 11 listopada - pamiętamy ! 
# kawały 
# jesień nie musi być nudna - ZRÓB TO SAM ! 
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(o) Drogi uczniu ! Jeśli jesteś ambitny oraz sumiennie wykonujesz
zaplanowane przez siebie pracę zapraszamy do przyłączenia się do

Naszej Junior Redakcji. Osoby zainteresowane proszone są o
zgłoszenie się do Pana Jarosława Cieślaka ! 

(o) Jesteś osobą kreatywną? Piszesz wiersze, tworzysz ciekawe
rysunki i chcesz się tym podzielić z innymi ? Dobrze trafiłeś! Jeśli
chcesz aby Twoja praca została umieszczona w naszej gazetce zgłoś
się do Naszej redakcji bądź do Pana Jarosława Cieślaka z gotową
pracą. :) !  Zachęcamy ! 

,,,
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                Z życia szkoły - Aktualności 14 października był wolny od zajęć
lekcyjnych. Nauczyciele i uczniowie
spotkali się w sali gimnastycznej, by
obejrzeć program kabaretowy
przygotowany przez panie Ewę Pohl
i Elżbietę Barton oraz uczniów z
klasy II HR. Dzień ten był również
okazją do wręczenia nagród. Medal
Komisji Edukacji Narodowej „za
szczególna zasługi dla oświaty i
wychowania” otrzymała pani
Elżbieta Rychlik, pani Małgorzata
Olizarowska zastała uhonorowana
Nagrodą Starosty Zduńskowolskiego
„za szczególny wkład w pracę
dydaktyczno-wychowawczą”.
Nagrody Dyrektora za
zaangażowanie w pracę otrzymało
10 nauczycieli i 5 pracowników
obsługi. 

,

 30 września chłopcy obchodzą
swoje święto. Na uroczystości
przygotowanej w świetlicy szkolnej
panowie zostali poddani wielu testom
mającym na celu sprawdzenie
umiejętności przypisywanych
głównie kobietom. Konkursowymi
zadaniami były miedzy innymi:
ubijanie piany z białek, odgadnięcie
zastosowania różnych akcesoriów
używanych głównie przez kobiety,
odegranie roli stylisty, czy
prawidłowe rozpoznanie kolorów, co
wbrew pozorom wcale nie dla
wszystkich było proste.. Wszystkie
konkurencje oceniało jury.
Zwycięzcami okazali się
reprezentanci kl. 4 TM, którzy
otrzymali w nagrodę krawaty z
napisem „Super chłopak”.
Członkowie pozostałych drużyn
zostali obdarowani medalami
„Najlepszy chłopak pod słońcem”.
Gratulujemy!

,,
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ŚWIĘTO 
PATRONA
SZKOŁY ! 

Jednym z ważniejszych działań naszej szkoły
jest kultywowanie pamięci bohaterów poległych
podczas obrony Westerplatte. W tym roku
uroczystość patrona szkoły rozpoczęło
ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy
zostali oficjalnie przyjęci do szkolnej
społeczności. Następnie przebieg wydarzeń z
początków II wojny światowej przypomnieli
uczniowie – Monika Machela i Paweł Ignaczak.W
dalszym ciągu uroczystości przedstawiona
została prezentacja multimedialna, która zajęła
pierwsze miejsce w konkursie „Śladami
bohaterów Westerplatte” ogłoszonym przez
organizatorów XXXI Sympozjum Klubu Szkół
Westerplatte. Autorami prezentacji są: Monika
Machela, Paweł Ignaczak i Kacper Kobiera. Na
zakończenie oficjalnej części uroczystości
uczniowie klas pierwszych mieli możliwość
obejrzenia szkolnych kronik i pamiątek
podarowanym naszej szkole podczas XXX
Sympozjum, którego byliśmy organizatorami.

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, a w
szczególności:

 "aktywizowanie środowisk
nauczycielskich szkół
noszących imiona związane z
obroną Westerplatte, do
pracy wychowawczej oraz
popularyzowanie
nowatorstwa
pedagogicznego w sferze
pracy wychowawczej z
wykorzystaniem postaci
patrona.”

.

.

...
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sport 

.
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 Remont naszej sali gimnastycznej
dobiegł końca. Dzisiaj odbyło się
jej oficjalne otwarcie, na którym
gościliśmy starostę Wojciecha
Rychlik, wicestarostę Witolda
Oleszczyka, panią naczelnik
Wydziału Edukacji Krystynę
Niewiadomską i panią dyrektor
Domu Kultury „Na pięterku”
Joannę Jarosławską

Podczas uroczystości został rozstrzygnięty
konkurs na plakat „STOP zwolnieniom z WF-
u”.  Zwycięzcami zostały: Katarzyna
Korczakowska i Ewelina Majewska z kl. 2 TSL
– I miejsce, Aleksandra Gorczyca z kl. I TEO –
II miejsce i Natalia Goryl z Kl. 4 THO – III
miejsce. ”.

Imprezę uświetniały pokazy
taneczne zespołu „Arabesque” i
pokazy zajęć fitness.  Na
zakończenie chłopcy rozegrali
mecz w piłkę koszykową
„Maturzyści kontra reszta świata”. 

.

..
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11 listopada - Pamiętamy !

j

Narodowe Święto Niepodległości – święto
państwowe  w Polsce obchodzone 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez
Naród Polski w 1918 roku niepodległego bytu
państwowego, po 123 latachrozbiorów
Polski dokonanych przez Imperium
Rosyjskie , Królestwo Prus i
Imperium Habsburgów. Wprowadzone
ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej  w
roku 1937, a od 1939 nieobchodzone.
Przywrócone w 1989, jest dniem wolnym od
pracy.

                    ZNACZENIE 
                         DATY 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości
było procesem stopniowym. Wybór 11
listopada uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny
światowej dzięki zawarciu rozejmu w
Compiègne 11 listopada 1918, 

Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef
Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11
listopada 1918, naród polski uświadomił
sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a
nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu
ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to
słowami

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki
ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach
prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To
nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni
od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem,
będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia
nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)

j

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_Habsburg%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski
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NA POPRAWĘ HUMORU 

Blondynka wypełnia formularz: 
IMIĘ: Anna 
NAZWISKO: Kowalska 
URODZONA: Tak

Brunetka i Blondynka łowią ryby. 
Brunetka złowiła rybę i mówi: 
- co z nią teraz zrobimy? 
- utopimy.

Kowalski spotyka przyjaciela. 
- Czy dostałeś mój list? 
- Ten, w którym przypominasz mi
żebym Ci oddał 300 zł? 
- Właśnie ten! 
- Nie, jeszcze nie dostałem..

Dyrektor do sekretarki: 
- Czy dała pani ogłoszenie, że
szukamy nocnego stróża? 
- Dałam. 
- I jaki efekt? 
- Natychmiastowy, okradli nam
magazyn.

.

.

.

,,

http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-wypelnia-formularz-imi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-wypelnia-formularz-imi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-wypelnia-formularz-imi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,blondynka-wypelnia-formularz-imi.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,brunetka-i-blondynka-lowia-ryby.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,brunetka-i-blondynka-lowia-ryby.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,brunetka-i-blondynka-lowia-ryby.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,brunetka-i-blondynka-lowia-ryby.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-spotyka-przyjaciela-czy.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-spotyka-przyjaciela-czy.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-spotyka-przyjaciela-czy.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-spotyka-przyjaciela-czy.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kowalski-spotyka-przyjaciela-czy.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyrektor-do-sekretarki-czy-dala-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyrektor-do-sekretarki-czy-dala-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyrektor-do-sekretarki-czy-dala-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyrektor-do-sekretarki-czy-dala-pani.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,dyrektor-do-sekretarki-czy-dala-pani.html
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I Ty poczuj jesień - zrób to sam ;) 
jesienne ciasto marchewkowe 
Składniki:
*1 i 1/4 szklanki oleju, *4 jaja , *2 szklanki drobno startej marchewki , *2 szklanki mąki , *2
szklanki cukru (dałam troszkę mniej około 1 i 3/4 szkl.) , *2 łyżeczki proszku do pieczenia, *2
łyżeczki sody oczyszczonej, *2 łyżeczki przyprawy piernikowej, *szczypta soli, *orzechy,
rodzynki

Wykonanie:
Jajka utrzeć z cukrem na puszystą masę. Dodawać stopniowo mąkę i olej, następnie
marchew, proszek do pieczenia, sodę, cynamon, przyprawę piernikową, sól, orzechy i
rodzynki. Gotową masę przelać do nasmarowanej uprzednio i posypanej bułką tartą większej
formy.
Piec w temperaturze 180 stopni około 60 minut (trzeba sprawdzić dokładnie patyczkiem czy
ciasto się upiekło, bo środek ciasta wolniej się dopieka).
Ptasia podaje, że w dużej formie pieczemy 40 minut, a w mniejszej 60 minut.

.


