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Dnia 28 kwietnia absolwenci gimnazjów wraz z opiekunami
i rodzicami mieli okazję uczestniczyć w „EduWiośnie”
zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 2. W tym dniu „Dwójkę”
odwiedzali przyszli absolwenci gimnazjów wraz z rodzicami lub
nauczycielami. Nasi uczniowie zaprezentowali ofertę ZS 2.
Dziennikarki K orfantaka skupiły się na przedstawieniu klasy

teatralno-dziennikarskiej. Opowiadały o zaletach nauki w tej klasie
i perspektywach, jakie otwierają się przed absolwentami liceum.
Wielu uczniów było zainteresowanych profilem humanistycznym
zadawali nam wiele pytań oraz opowiadali o tym, że słyszeli, iż
ZS 2 to dobra szkoła, w której panuje świetna atmosfera. Nam,
uczniom, miło to słyszeć i oczywiście potwierdzamy te słowa.
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O tak, pewnie każdy z nas czeka na ten czas, w którym będziemy odpoczywać od szkoły/pracy
nie tylko przez 2 dni, ale przez 3,4 a nawet 5. Wiadomo, że z tego wolnego pewnie najbardziej
cieszą się uczniowie, w końcu kto nie chciałby odpocząć od odpowiedzi ustnych, zadań domowych, kartkówek itp.
Przez około pierwsze dwa dni cudownego, wolnego czasu jesteśmy niezmiernie podekscytowani wizją tego, jak spędzimy ów weekend. Godzinami umawiamy się z koleżankami, kolegami, naszymi drugimi połówkami na wieczorne spacery, aktywnie spędzony czas lub robimy
coś ambitnego, np. oglądamy cały sezon jakiegoś serialu, mając w pobliżu paczkę chipsów
i colę.
Jaka jest rzeczywistość? No cóż, zależy co kto woli . Propozycji jest wiele, ja spotkałam się
z kilkoma bardziej lub mniej interesującymi, oto kilka z nich:
DLA LENIWYCH I WIECZNIE GŁODNYCH (Z ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONYM PORTFELEM)
- w naszym mieście głównym punktem spotkań większości młodzieży jest niezwykle popularny McDonald ’s. Oprócz bogatej oferty pożywienia oferuje również darmowy dostęp do
sieci WI-FI, co zapewne dodatkowo zachęca młode pokolenie do spędzenia tam wolnego
czasu ;)
DLA TYCH AKTYWNYCH (ALE TYLKO W WEEKENDY…. :)
- koło Zespołu Szkół Nr 2 (piszę oficjalnie, ale każdy wie, że chodzi o naszą najlepszą szkołę : ) znajduje się bieżnia, na której niejednokrotnie widziałam młodych BIEGAJĄCYCH
ludzi . W piękną pogodę, jaką uraczył nas początek maja, można było zauważyć osoby na
rowerach, rolkach. W końcu podobno uprawianie sportu uwalnia hormon szczęścia
(mam nadzieję, że kiedyś uda mi się tego doświadczyć :D )
DLA AMBITNYCH I LUBIĄCYCH SZKOŁĘ NIE TYLKO W WAKACJE
- zawsze można się uczyć w ten weekend… ja ze względu na wrodzonego lenia niestety
nigdy nie potrafię podołać temu wyzwaniu.. no cóż. Mogę tylko pozazdrościć tym, dla
których nauka i zdobywanie wiedzy jest czymś, co sprawia im nie tylko przyjemność,
ale i frajdę :)
DLA LENIWCÓW (CZYLI OSÓB MOJEGO POKROJU)
- możemy oglądać seriale (nawet od początku, w końcu może ominęliśmy jakiś ciekawy
wątek), jeść, czytać książkę (to już wymaga głębszego myślenia), jeść, spać, i pewnie jeszcze
nie wspominałam, ale można jeść. Co z tego, że przybędzie nam kilka zbędnych kilogramów.
Powrót do szkoły dostarczy nam odpowiednią dawkę stresu, a nasi wuefiści zadbają o dobrą
kondycję, co poskutkuje tym, że nawet nie zauważymy, że coś dodatkowego przypałętało się
do naszego młodego ciała .
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24 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla
uczniów klas trzecich liceum
ogólnokształcącego i czwartych technikum.
Uroczystość miała miejsce w auli szkoły. Podczas części
oficjalnej abiturienci wysłuchali Pani dyrektor Haliny
Hrynczyszyn. W wygłoszonym przemówieniu wyróżniła wielu uczniów, którzy w trakcie swojej nauki w naszej szkole wykazali się szczególnymi umiejętnościami i
osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Nie zabrakło gratulacji od dyrekcji szkoły, przewodniczącej Rady Rodziców, wychowawców oraz uczniów młodszych klas.
Część oficjalna zaowocowała również wręczeniem
świadectw z wyróżnieniem, dyplomów uznania, nagród
dla uczniów, podziękowań oraz listów gratulacyjnych
dla rodziców.
Podczas części artystycznej, którą poprowadziła obecna
klasa II a LO, zgromadzeni mieli okazję obejrzeć
montaż muzyczno-słowny, zdjęcia oraz film
„Pożegnanie Maturzystów 2015”.
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Rozmawiamy z Aleksandrą Lasią, tegoroczną abiturientką, która właśnie jest w
trakcie zdawania egzaminów maturalnych. Właśnie czekają ją egzaminy ustne,
ale znalazła chwilę czasu, aby się z nami spotkać i opowiedzieć o swoim pobycie w szkole.

Jak wspominasz swój trzyletni pobyt w naszej szkole?
Z całą pewnością mogę powiedzieć, że znalazłam tu nowych znajomych z wyjątkowymi osobowościami. Miałam, także możliwość rozwijania swoich pasji
teatralnych, czy dziennikarskich. Mam raczej dobre wspomnienia związane z tą
szkołą.

Którego z nauczycieli najlepiej zapamiętasz, który z nich najlepiej
przekazywał wiedzę?
Najbardziej doceniam nauczycieli, którzy uczyli mnie przez całe 3 lata. Najchętniej podziękowałabym im wszystkim za tą wiedzę, którą mi przekazali,
trud i poświęcenie z jakim to robili, mimo iż byliśmy trochę nieznośną i
'energiczną' klasą.

Jakie masz plany związane ze studiami?
Po maturze zamierzam studiować filologię angielską i ewentualnie kulturoznawstwo w zależności od tego, gdzie się dostanę.

Czy jesteś zadowolona z tego jak napisałaś maturę?
Na razie pisemną część matury mam z głowy. Lecz za tydzień czeka mnie
część ustna. A propos części pisemnej, muszę przyznać, że nie było tak źle.
Mam nadzieję, że otrzymam pozytywną ocenę.
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W jaki sposób przygotowywałaś się do matury ?
Jeśli chodzi o przygotowania to starałam się uczęszczać na kółka przygotowujące do egzaminu, w domu powtarzałam sobie pewne tematy.

Czy doskwierał Ci stres podczas pisania matury?
Raczej nie było dużego stresu, ale najbardziej obawiałam się matematyki,
gdyż nigdy nie byłam, aż tak dobra w tej dziedzinie.

Co byś radziła młodszym kolegom wybierającym się do ZS 2, czy
„Dwójka” to dobry wybór ?
Jak najbardziej "DWÓJKA TO DOBRY WYBÓR". W tej szkole można
nie tylko się uczyć, ale rozwijać swoje pasje. Gastronomowie przygotowują
pyszne dania i desery, hotelarze wyjeżdżają na staże zagraniczne. Można
także uczęszczać na ciekawe zajęcia kółek zainteresowań, które rozwijają
naszą wiedzę, przygotowują do matury oraz udziału w różnych konkursach.
Dzięki temu możemy godnie reprezentować swoją szkołę. Młodszym kolegom radziłabym, by byli jak najbardziej otwarci, mogli wykazywać się wiedzą i podejmowali różne wyzwania, co będzie doceniane.
Jaka jest Twoja recepta na radzenie sobie ze stresem? ?
Moja ulubioną metodą na pokonanie stresu jest pozytywne myślenie i słuchanie muzyki, która sprawia, że się odprężam.
Przyszłym maturzystom chcę powiedzieć, że najlepszą metodą na uniknięcie
stresu jest nauka. Kiedy mamy pewność, że jesteśmy świetnie przygotowani
do egzaminu, nie będziemy czuli strachu przed nim.
Rozmawiały: Patrycja Hola i Natalia Gajo
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W ramach projektu
„WF z klasą” zaprosiliśmy Mamy na zajęcia ruchowe
przy muzyce, które zawierały elementy tańca, aerobiku, zumby, country,
pilatesu i jogi. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania – Mamy (jak
zawsze) nie zawiodły i bardzo aktywnie włączyły się w zabawę.

Ćwiczenia rozpoczął Dawid Bawor ze szkoły tańca Dance Passion i zaprezentował pierwsze kroki bachaty. Uczniowie naszej szkoły: Laura Bromboszcz, Monika Grabowska i Sebastian Domurad przygotowali ciekawe
układy ćwiczeń, zachęcając w profesjonalny sposób do uprawiania sportu i
różnych form ruchu.

Krótkie chwile odpoczynku umilała muzyka i zdrowy, owocowy poczęstunek przygotowany przez zespół gastronomiczny. Akcję wsparli: pani dyrektor Halina Hrynczyszyn, Rada Rodziców, nauczyciele i organizatorzy akcji:
pani Iwona Cieśla, Anna Pancherz, Joanna Zamaryka, a także wspaniali
sponsorzy, którzy ufundowali miłe niespodzianki dla Mam. Dzięki tym upominkom nasze Mamy na pewno poczują się zdrowsze i… piękniejsze.
Bezcenne są też wspólne chwile spędzone w dobrym nastroju. Propozycje
uczestniczek, by takie zajęcia organizować systematycznie, to najmilsze podziękowanie dla organizatorów akcji.
Źródło: http://www.zs2.jastrzebie.pl/

