Szkolne Zwierciadło

Akademia z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości
Lekcja pamięci przy wojskowych mogiłach na łódzkich
Dołach
Zwiedzanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa
Szkolenie w firmie GALMET

I wiele więcej….

W dniu 10.11.2015 odbyła się uroczysta akademia z okazji
ŚWIĘTA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.
Ukłony dla Pani Aleksandry Buzar.

Ostatni weekend to czas refleksji i zadumy nad tymi, którzy odeszli.
Klasa II toe wraz z p. Aleksandrą Buzar chcąc uczcić pamięci żołnierzy
z okresu I i II wojny światowej oraz bojowców z lat 1905-1907 wzięła
udział w Lekcji pamięci przy wojskowych mogiłach na łódzkich
Dołach, zorganizowanej 30 października 2015r. przez p. Tadeusza
Bogaleckiego konsultanta WODNu w Łodzi. Uczniowie pomogli
posprzątać groby, ale także wysłuchali opowieści o tajmnicach
cmentarzy przy ulicach Wojska Polskiego, Smutnej i Telefonicznej.

W czwartek 29.10.2015 grupa młodzieży z naszej szkoły zwiedziła Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul.
Franciszkańskiej 17/23. Młodzież zobaczyła miejsca niedostępne dla
zwykłych śmiertelników. Chłopcy poznali sposoby postępowania z
krwią pozyskaną od honorowych dawców. Dowiedzieli się jakie preparaty powstają z jednej donacji (porcji oddanej krwi) i jakie urządzenia
są do tego wykorzystywane. Uczniowie widzieli również wielkie lodówki, w których przechowywany jest zapas krwi na zlecenie Ministerstwa
Obrony (to na wypadek działań zbrojnych).

"Kariera sportowa a
codzienność"
to temat przewodni
spotkania młodzieży
gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej ze
sportowcami, które odbyło się
26 października b.r. w II Liceum
Ogólnokształcącym, w ramach
projektu "Hyde Park".
Znani ze swoich sportowych
osiągnięć zawodnicy:
Małgorzata Niemczyk, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk,
Artur Partyka i Marek Plawgo podzielili się ze swoimi
potencjalnymi następcami – uczniami – refleksjami
dotyczącymi miejsca sportu w ich życiu oraz wpływu reżimu
treningów na możliwość realizacji celów pozasportowych.
Każdy z występujących podkreślił walory harmonijnego
rozwoju psychofizycznego oraz "kształtowanie ducha poprzez
rzeźbienie ciała" i akcentowanie idei "jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego".

W dniach 15 -16.10.2015 grupa nauczycieli naszej szkoły odbyła
szkolenie w firmie GALMET w Głubczycach.
GALMET
patronujący naszej szkole umożliwił
nam poznanie
technologii
powstawania takich urządzeń jak
pompy ciepła,
wymienniki, solary czy nowoczesne
kotły grzewcze.
Firma ta przede wszystkim wykorzystuje innowacyjne technologie
i stale poszerza asortyment produkcji. Odbyliśmy niezwykle cenną
lekcję. Grupa inżynierów z Galmetu pokazała nowoczesne rozwiązania
wprowadzane obecnie w technikach grzewczych. Mogliśmy naocznie
zapoznać się jak na halach produkcyjnych powstają urządzenia
produkowane przez GALMET.
Technologie produkcyjne firmy GALMET to przede wszystkim cała
gama
urządzeń mechanicznych,
mechatronicznych i elektronicznych, dzięki, którym powstają takie
urządzenia jak solary czy kotły.
Jeszcze raz chcieliśmy podziękować
GALMETOWI i Dyrektorowi
Handlowemu Panu Jarosławowi
Ograczykowi za organizację tego
szkolenia i za tak cenną lekcję nowoczesnych technologii.

W dniu 24 września na stadionie AZS Łódź rozegrany został finał Ligi Lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych.
LIGA LEKKOATLETYCZNA 2015/2016
Wyniki naszych zawodników
-100m

Bukowski Kamil - 12,55 s. Grinman Łukasz - 12,77 s.

-400m

Mrozek Jakub - 58,85 s. Raczyński Piotr - 1,02,92 s.

-1500m

Leśniewicz Konrad - 5,29,38 s. Wojtyniak Łukasz - 5,31,98 s.

-Skok w dal

Dzikowicz Damian - 5,31 m. Dziedzianowicz Stanisław - 4,93 m.

-Kula (6kg)

Łuczak Bartosz - 9,65 m. Pakuła Miłosz - 9,11 m.

-4 x 100m

Zieliński, Bukowski, Cieślik, Grinman - 50,25 s.

Gratulujemy uzyskanych wyników !

We wtorek 15 września odbyła się pierwsza w tym roku
szkolnym akcja honorowego oddawania krwi. Do grona
stałych HDK dołączyli debiutanci. Jak widać wszyscy byli
zadowoleni. Prawie wszyscy, bo kilku ochotników zostało
zdyskwalifikowanych. Może w listopadzie przejdą
weryfikację pomyślnie…

Celem Turnieju jest propagowanie wśród uczniów umiejętności programowania.
Gra „Kulka w tarapatach” została zaprojektowana i napisana przez ucznia klasy
trzeciej o profilu informatycznym technikum Radosława
Krajewskiego – obecnie czwartoklasisty.
Ta gra to kolejny sukces naszego ucznia w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Od kilku lat nasi programiści w tym Konkursie zdobywają pierwsze miejsca.
Turniej rozpoczyna się 30 listopada 2015 roku o godzinie 8.00 i trawa
nieprzerwanie do 4 grudnia 2015 roku do godziny 12.00.
W tym czasie każdy uczestnik może rozegrać dowolną ilość partii z
dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Grę pobrać można ze strony
http://www.kulkawtarapatach.cba.pl
Wynik każdego uczestnika w postaci czasu trwania rozgrywki rejestrowany jest
na serwerze.
Wyniki poszczególnych graczy są jawne i widoczne na stronie
http://www.kulkawtarapatach.cba.pl
Zwycięża uczestnik, który uzyska najdłuższy czas rozgrywki.
W Turnieju może brać udział dowolna liczba uczniów danego gimnazjum.
Każdy uczeń może być zgłoszony jeden raz poprzez przesłanie Karty
zgłoszenia – numer fax-u 42 652-18-60 lub e-mail jj@warecka.edu.pl.
Termin zgłaszania uczestników upływa 27 listopada 2015 roku o godzinie
12.00.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie Turnieju wraz z wręczeniem nagród dla
trzech najlepszych wyników nastąpi w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 12.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi ul. Warecka 41.
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