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GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Zajęcia zaproponowane podczas wycieczki 
bardzo nas zainteresowały. 

 
 
 
 
 

Wycieczka do  TeLeWizJi poLskieJ 
Wszyscy jesteśmy ciekawi jak pracuje się w telewizji. 
Dlatego kiedy padła propozycja, żeby odwiedzić te 
instytucje, bardzo się ucieszyliśmy. Wycieczka odbyła się 
w dniu 19.03.2012r. Pojechała na nią grupa uczniów  
z kółka humanistycznego oraz członkowie LOP. 
Oglądaliśmy studio sportowe i reżyserkę studia sportowego, 
w której  podczas programu pracuje jednorazowo 20 osób. 
Zwiedzaliśmy również studio „Szansy na sukces”. Byliśmy 
w muzeum TVP, gdzie widzieliśmy eksponaty, będące 
kiedyś wyposażeniem telewizji. Wszystko nas ciekawiło, 
zadawaliśmy dużo pytań panu, który nas oprowadzał po 

gmachu telewizji. Następnym punktem naszej 
wycieczki było Muzeum Geologiczne Państwowego 
Instytutu Geologicznego. Widzieliśmy w nim 
różnorodne eksponaty związane z dziejami ziemi: 
skamieniałości, skały, minerały, a nawet szkielety 
wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej. Miłą 
niespodzianką było zaproszenie nas na frytki  
i cheeseburgera do McDonaldsa, gdzie mogliśmy 
chwilę odpocząć i podzielić się wrażeniami z tej 
wycieczki. 

                                  Op Bogusława Kalinowska, Paulina Kokoszczyńska 

p ock FoR yoU 

22 marca 2012 r. uczniowie Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy udali się na wycieczkę do 
firmy reklamowej i drukarni „Media Spectrum” oraz 
portalu internetowego Płock for You. Mogli poznać 
wszystkie tajniki powstawania wszelkiego rodzaju 
plakatów, kalendarzy, reklam wielkoformatowych, 
bilbordów, gadżetów reklamowych oraz portalu 
internetowego. Po firmie oprowadzała ich uśmiechnięta 
Pani Gabrysia. Uczniowie podczas wycieczki wykonali 
rysunki, z których zostały stworzone  plakaty. Poznali 
pracę grafika komputerowego, który pokazał krok po 
korku powstawanie plakatu reklamowego, następnie 

udali się do pomieszczenia gdzie znajdowały się plotery (maszyny do drukowania), dzięki którym 
mogli z rysunków otrzymać plakaty. Po wydrukowaniu prac przeszli do portalu internetowego  
Plock for Sou, gdzie zobaczyli jak powstają strony internetowe oraz różnego rodzaju artykuły, które 
trafiają na portal. Firma dodatkowo przygotowała dla nich poczęstunek oraz słodkie prezenty.  

Serdeczne podziękowania za zorganizowanie wycieczki dla firmy Media Spectrum  
oraz portalu internetowego Plock For You.   Op: uczestnicy wycieczki pod opieką p. Olgi Rycharskiej 

I pomyśleć, że takie „zwierzątka” biegały sobie 
po świecie. 

Niektórzy poczuli się w reżyserce studia 
sportowego jak prawdziwy reżyser. 


