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Dzieo Otwartych Drzwi 

W przeddzieo niepisanego święta uczniów (dnia wagarowicza), czyli 20 marca, zorganizowaliśmy w 

naszej szkole Dzieo Otwartych Drzwi. Całej imprezie przyświecało hasło „Tradycyjnie i zdrowo”. Swoją 

obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości, takich jak: Gośdmi honorowymi, którzy 

odwiedzili w tym dniu naszą szkołę byli: Sekretarz Gminy Stryków - Anna Sasin; Marek Jóźwiak – wójt 

Głowno; Bogdan Jarota - radny powiatu zgierskiego; Beata Wszołek – z-ca dyrektora Łódzkiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Izabela Pisarska - dyrektor Hotelu 500 ; Maria Sadzewicz - Nowak - 

prezes Skansenu w Nagawkach; Joanna Grzesiak - koordynator regionalnej sieci szkół promujących 

zdrowie; dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół. Jednak w ten dzieo, najważniejsi dla nas byli 

uczniowie gimnazjów. Przybyli do nas między innymi uczniowie z takich szkół jak: Gimnazjum w 

Bratoszewicach, Gimnazjum Miejskie w Głownie, Gimnazjum w Strykowie, Koźlu i Mąkolicach.        

Obchody tego szczególnego dnia zaczęliśmy od prezentacji przedstawicieli Politechniki Łódzkiej. Dr 

Marcin Lefik, opiekun wydziału mechatroniki zaprezentował możliwości robotów zbudowanych przez 

swoich studentów. Wystąpienie to miało na celu przybliżenie potencjalnym uczniom nowego 

kierunku kształcenia w naszej szkole- technikum mechatronicznego.  

Uczniowie z nieskrywaną ciekawością słuchali: prelekcji pani dietetyk prof. Anny Głowackiej z 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o zdrowym odżywianiu, wykładu pani prof. Elżbiety Hibner o 

sytuacji polskiego szkolnictwa zawodowego oraz prezentacji  pani Edyty Kijak z ŁODR - "Trzy znaki 

smaku".Na Sali gimnastycznej zostało również przygotowane specjalne stanowisko dla pana 

Arkadiusza Gudej i Cezarego Chromioskiego z firmy Iglotex, którzy na oczach wszystkich 

zgromadzonych przygotowywali m.in.: Carpaccio i desery. Prezentacji towarzyszyła degustacja 

specjałów przygotowanych przez zaproszonych kucharzy. 

Dla wszystkich gości specjalny poczęstunek składający się z zdrowych i smacznych przekąsek 

przygotowały klasy żywieniowe. Sporym zainteresowaniem cieszyły się ekologiczne soki Wiatrowy 

Sad , Chatka z piernika  pani Anny Grabowicz z „Żywego Skansenu” w Nagawkach oraz zalewajka 

przygotowaną zgodnie z tradycyjną recepturą przez naszych szkolnych mistrzów kulinarnych. 

Cennych wskazówek podczas przygotowywania zupy udzielili naszym  uczniom pan Dariusz Janicki 

oraz Dariusz Skonieczny  reprezentanci Polskiej Izby Produktu Regionalnego. 

Dniom Otwartych Drzwi towarzyszyło wiele zabaw oraz rozstrzygnięd konkursów. Panowie z 

Technikum Rolniczego zorganizowali Piknik Country, podczas którego rywalizowali w wielu ciekawych 

konkurencjach, m.in. dojenie krowy stworzonej przez Sylwka Burtkę. Model zwierzęcia wzbudzał 

największe zainteresowanie nie tylko wśród gimnazjalistów, ale również wśród naszych uczniów.  

W trakcie tak ważnej uroczystości zostały również ogłoszone wyniki wielotygodniowych zmagao 

dziewcząt w konkursie „MESTER CHEF”. Do finału dostały się: Agata Dratkiewicz i Anna Frątczak (kl. IV 

TŻ), Martyna Urbaoska i Ewelina Palioska (IV TŻ), Paulina Palioska i Alicja Górska (II TŻ) oraz Karolina 

Krzeszewska i Emilia Szychowska ( I TŻ). Stół oraz danie na wagę zwycięstwa przygotowały Paulina 

Palioska i Alicja Górska. Dziewczęta oceniało jury pod przewodnictwem przedstawicieli firmy 

IGLOTEX. Jak się okazało polędwiczki wieprzowe z musem selerowym i sosem z czerwonego wina 

podane ze szpinakiem skradły serce jury. 



 

 Miejmy nadzieję że tradycyjne potrawy oraz oferta naszej szkoły przypadły do gustu 

gimnazjalistom i ponownie zobaczymy się z nimi we wrześniu na rozpoczęciu roku szkolnego 

2014/2015 w murach naszej szkoły! 

Monika Gudej, IIITE 

 

 

 

 

Targi edukacyjne w Zgierzu 

 

Dnia 25 marca w Zgierskiej hali MOSIR-u odbyły się coroczne 
Powiatowe Targi Edukacyjne. Na wydarzenie przybyli liczni 
uczniowie gimnazjów jak i szkół ponad gimnazjalnych. Nasza szkoła 
była jedną z prezentujących się tego dnia placówek.Nasze stoisko 
wyróżniało się egzotycznymi owocami, którymi każdy chętny mógł 
się poczęstowad, ciekawymi upominkami, uroczym strojem 
„cytrynki”, a przede wszystkim wspaniałą atmosferą, która nie 
opuszczała nas nawet na chwilę. Dzięki wszystkim atrakcjom 
przyciągnęliśmy do stoiska wielu gości oraz usłyszeliśmy wiele 
pochlebnych opinii.  

  

 



 

Ostatki w naszej szkole, po raz kolejny!  

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy ostatki. 

Samorząd szkolny wprowadził zabawę, aby każda klasa 

wybrała sobie za co chce się przebrad, i tego dnia przyszła 

tak, oraz się zaprezentowała. Klasy, które nie wybrały miały  

to narzucone. Między innymi byliśmy przebrani za: służby 

mundurowe, wampiry, diabły, księżniczki, kujoni itp. 

Nauczyciele również brali udział. Mieli przyjśd ubrani na 

biało- anioły, lub na czarno-diabełki. Wszyscy razem 

wspaniale się bawiliśmy! 

 

  



 

ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH  W 
NASZEJ SZKOLE  
Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki.  
Tradycją święta jest wysyłanie kartek pocztowych, listów lub e-maili, 
zwanych "walentynkami", a także  
obdarowywanie się drobnymi prezentami, jak kwiaty, słodycze, czy 
maskotki. 
 Kartka powinna zawierać miłosne wyznanie, najlepiej wierszem, i być 
podpisana "Twoja Walentynka" lub "Twój Walenty". 
 Jednak 14 lutego jest także okazją do wykonania ciepłego gestu 
 wobec kolegów, znajomych, rodziny czy przyjaciół. 
 
Sposobów świętowania walentynek jest bardzo wiele, można zaprosić 
ukochaną 
 osobę na kolację, zaproponować jej lot balonem, czy egzotyczną 
wycieczkę.  
Wszystko zależy od nas! :) 

 
W tym roku Samorząd Uczniowski z opiekunami p.Rudnicką i p.Dębskim 
zorganizowal mala zabawe. 
 Wszyscy zainteresowani, chętni do niej zapisywali sie na karteczkach, 
które dostali od naszych koleżanek z samorządu. Karteczki zostaly tak 
rozdzielone, aby pozostalo 30 chlopaków i 30 dziewczyn w tym również 
nauczyciele. Losowaliśmy osobę plci przeciwnej, w ramach zabawy 
 robiliśmy jej kartkę walentynkową  i wrzucaliśmy do pudelka poczty tego 
święta. Oczywiście wrzucać kartki tam mogly również osoby, które nie 
braly udzialu w zabawie a chcialy kogos obdarować, lub coś wyznać :) 
Wiele osób pewnie ucieszylo sie z Walentynek. 
 
Takie święta chyba zawsze bedą obchodzone u Nas z tradycją i wielkimi 
chęciami :) Serdecznie dziękujemy za umilenie tego dnia. 

 



 

Osoby chore, niepelnosprawne. Jak należy traktować? 

Traktować jak normalnego zdrowego czlowieka czy 

inaczej?  

W naszej szkole niedawno została przeprowadzona anonimowa ankieta 

na temat osób niepełnosprawnych, która nas zainteresowała. 

Ludzie zastanawiają sie czasem jak traktować osoby chore, 

niepełnosprawne. Bywa, ze nieszczęsliwy wypadek może być źródlem 

problemów osobistych tj. dokuczanie w szkole czy inne. Szczególne 

niektórzy mlodzi ludzie nie umieją szanować takich osób, choć nie 

mówimy, że wszyscy.   

Według nas osoby chore, bądź  jakiś sposób upośledzone powinno się 
traktować jak wszystkich innych normalnych ludzi. Choroba może być 
powodem doprowadzającym nawet do depresji. Choroba ta może być 
genetyczna, ukazująca się już od urodzenia, lecz może być także 

następstwem jakiegoś nieszczęsliwego wypadku.  Szczególnie jeśli 

chodzi o osoby po wypadku- powinniśmy traktować ich tak samo jak 

wcześniej, by byli szczęsliwi i nie odczuwali tak bardzo, że nie mogą 

robić tych samych rzeczy co wcześniej. Należy być przy nich mimo 

wszystko i szanować. 

Każdy człowiek zasługuje na szacunek bez wględu  
na pochodzenie ,kolor skóry czy tez właśnie stan zdrowia. 
Trzeba jednak być wyrozumiałym co do takich osób. 
Mieć świadomość, że jednak nie mogą pozwolić sobie na to co kiedyś. 
Jako najlepszy przykład osoby niepełnosprawnej,ktora mimo wszystko 
jest szcześliwa i do tego motywuje innych podamy znanego wielu 
osobom Nicka Vujicica. Najbardziej inspirującego człowieka jakiego 
znamy. To człowiek który urodził się bez rąk i nóg. Nie przeszkadza mu 
to jednak w spełnianiu swoich marzeń. Pływa, gra w piłkę, surfuje. Robi 
wszystko co wydawało by się niemożliwe dla Niego. Ale przede 
wszystkim motywuje innych. Pokazuje że życie potrafi być piękne 
pomimo przeciwności. Wystarczy tylko chcieć.  

Dla zainteresowanych podajemy link do krótkiego filmiku o nim i 
zachęcamy do dowiedzenia się wiecej, przeczytania książki na 
tej podstawie "bez rąk, bez nóg,bez ograniczeń " i filmu "cyrk 
motyli". 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mX5JfQgQcOU 



 

Przeprowadziłyśmy wywiad z uczennicą klasy 

maturalnej naszej szkoły- Agatą Dratkiewicz : 

Karolina: Jesteś maturzystką. Jak zapamiętasz naszą szkołę? 

Agata: Naszą szkołę zapamiętam super. Klasa bardzo mi się spodobała. Nie miałam takiej klasy od 

podstawówki. Super szkoła! 

Karolina:Co skłoniło Cię do wyboru tej szkoły? Czy patrząc z tej perspektywy, podjęłabyś teraz taką samą 

decyzję? 

Agata: Tak, podjęłabym taką samą. Spodobało mi się bardzo. Lubię także gotowad. No i zachęciły mnie 

przedmioty, których się uczę tutaj, oraz chce dalej je rozwijad. 

Karolina: Co uważasz za mocne a co za słabe strony szkoly? 

Agata: Słabych stron chyba nie ma, chociaż jakieś ‘’ale’ ’ pewnie by się znalazło. No a mocne strony to super 

nauczyciele, przyjaciele dookoła, przedmioty fajne, praktyki super! 

Karolina: Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie związane z tą szkołą? 

Agata: Najlepsze wspomnienie? Hmm…To chyba odbywanie praktyk. 

Karolina: Gdybyś jeszcze raz miała powtórzyd edukacje w technikum, co byś chciała zmienid, a co powtórzyd? 

Agata: Zmienid nie chciałabym nic. Chyba…(śmiech). Powtórzyd? Wiele tutaj rzeczy trzeba by było wymienid. 

Karolina: Czy zachęciłabyś innych do przyjścia do tej szkoły? 

Agata: Tak,zachęciłabym. Jest super. Fajni nauczyciele, fajne przedmioty. Można się tylu ciekawych rzeczy 

nauczyd… 

Karolina: Nauka przyjemnośd, czy obowiązek? 

Agata: Przyjemnośd. Tak! Myśle,że to jednak przyjemnośd. Nie trzeba się w sumie uczyd tak mocno jak w 

gimnazjum. Natomiast myślę, że kierunek jest bardziej taki przyjazny, interesujący np. gotowanie. Jeżeli ktoś 

lubi gotowad to chyba nie jest tak źle i w nauce. 

Karolina: Mogłabyś powiedzied coś o swoich nauczycielach? 

Agata: Nauczyciele są super. Mi się bardzo podobają. Są jakieś tam wyjątki, ale jest wszystko tak jak 

powinno byd. 

Karolina: Jak twierdzisz, jakim jesteś uczniem? Raczej dobrym czy złym? 

Agata: Chyba nie takim złym. (śmiech) 

Karolina: Pamiętasz swój największy wybryk? 

Agata: Nie. Nie miałam takiego. 

Karolina: Dziękuje za wywiad. 

Agata: Dziękuje. 



 

A już w Kwietniu… 

 

 

 

 

12-13 kwietnia 2014 r. odbywają się XXII Targi 

Rolne Agrotechnika w Bratoszewicach. Szkoła ZS1 

bratoszewice bierze również czynny udział w tej 

imprezie. Klasy II i III TR oraz III TŻ reprezentowad 

będą naszą szkołę na 2 stoiskach. Stoisko 1- 

„Agrotechnika Jaryszki”, stoisko 2- „Na ludowo”- 

to temat przewodni stoiska naszej szkoły. Mały 

poczęstunek przygotowany przez klasę III TŻ 

pojawi się również na stoisku promującym naszą 

szkołę. 

 

 

 

Zdjęcia oraz szczegółowe informacje już w następnym 

wydaniu gazetki szkolnej „bratek”  

 



 

A TERAZ NA WESOŁO! :D 

Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 
-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 
-Ciągle grają mi na nerwach! 
 
 

 
 

Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 

-Co to jest? 

-Szkielet. 

-Czego? 

-Zwierzęcia. 

-Ale jakiego? 
-Nieżywego! 
 
 

 
Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie domowe, i widzi , że Jagoda nie zrobiła i pyta 

się : 
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje ??? 
Jagoda mówi 
- Po obiedzie. 
Nauczycielka : 
- To czemu nie masz tego zadania zrobionego??? 
a Jagoda : 
- Bo jestem na diecie. 
 
 
 

 
W liceum na lekcji polskiego uczniowie piszą wypracowanie, które ma zawierać: 
wątek religijny, watek historyczny, wątek miłosny i wątek sensacyjny. 

Wszyscy uczniowie piszą pracowicie już pół godziny, tylko jeden Karolek rozsiadł 



 

się wygodnie i patrzy w sufit. 
- Karolek, czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka. 
- Ja już napisałem - odpowiada Karolek. 
- To jest niemożliwe - dziwi się nauczycielka - przeczytaj wszystkim na głos co 
napisałeś. 
- "Mój Boże (wątek religijny) - rzekła hrabina (wątek historyczny) jestem w ciąży 
9(atek miłosny), ale nie wiem z kim (wątek sensacyjny)." 
 

 
 
 

 

W szkole: 

- Hej ty tam,pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? - pyta nauczyciel 

- Nie wiem. 
-A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.... 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

:D Pytania  na inteligencję  :D 
Każda dobra odpowiedź to jeden punkt. 

Zliczaj punkty gdy odpowiesz dobrze.  

 

Powodzenia! 

 

 

1. Idziesz spad o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile 

godzin spałeś? 

2. Który miesiąc ma 28 dni? 



 

3. Z samolotu wyskoczyło trzech skoczków: 

pierwszy ważył 80 kg, drugi 100 kg, trzeci 

60kg. Kto był pierwszy na Ziemi? 

4. Ile kroków stawia wróbel na minutę? 

5. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile 

palców jest u 10 – ciu rąk? 

6. Czym się mówi- rękami czy rękoma? 

7. W pokoju jest świeca i lampa naftowa, co zapalisz 

najpierw?  

8.Gdzie się znajdują rzeki bez wody? 

9. Co robi kogut gdy podniesie jedną nogę?  

10. Na dachu było 10 gołębi. Jednego 

zabito, ile zostało?  

11.Kto zabił Kaina?  

12. Baran stoi na granicy ZSRR I CSRS. Czyje będzie mleko?  

13. Kiedy w pokoju jesteś bez głowy?  

14. Które koło w 

samochodzie się nie 

kreci? 

15. Czego nie da się zamoczyd?  

16. Statek ma 150 łokci długości. Ile łokci ma kapitan? 



 

17.Kto miał największy kapelusz w czasach 

Kościuszki?  

18. Ile 50 groszówek jest w tuzinie? 

19. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem samolotu. W 

Warszawie wsiadło 17 osób, w Krakowie 23 w wysiadło 

13. W Poznaniu doszło jeszcze 9. Ile lat ma pilot?  

20. Jesteś rolnikiem, w którym miesiącu 

będziesz kosił siano? 

 

Gotowe? :)  

 

Prawidłowe odpowiedzi :)  

 

 

• 1 godzine 

• Każdy 



 

• Adam i Ewa 

• Wróbel skacze 

•  50. 

• Ustami  

• Zapałkę  

• Na mapie  

• Stoi na drugiej 

• Jeden (zabity) bo reszta uciekła.  

• Nikt, Kain zabił Abla  

• Baran nie daje mleka  

• Gdy patrzysz przez okno  

• Zapasowe. 

• Wody. 

• Dwa łokcie 

• Ten, kto miał największą głowę 

• 12 

• Tyle ile Ty 

• Siana się nie kosi. 

 

P U N K T A C J A 

Ilość dobrych odpowiedzi: 

20- 18 Geniusz :D 

17- 14 Inteligentny :) 

13- 11 Pół inteligentny:P 



 

10- 8   Pól głupek;> 

7- 6     Głupek :-)  

5- 3     Musisz więcej czytad bo to rozwija umysł:] 

2-0      Jednostka niezdolna do samodzielnego myślenia ;p 

 

 

 

 

 

 


