
Zwyciężczyni konkursu- Kinga 

Głowińska (kl. I) i jej modelka. 

Podczas zielonej szkoły łączyliśmy przyjemne…  
z pożytecznym. 

     

ZIELONY ZAWRÓT GŁOWY 

 Dwutygodniowy pobyt w Wiśle 
czterdzieściorga szczęśliwców z naszej szkoły 
dobiegł końca, ale nie skończyły się emocje 
związane z tym wyjazdem. Uczestnicy zielonej 
szkoły, która rozpoczęła się 6 kwietnia i trwała 
do 20 kwietnia, wrócili pełni wrażeń i bardzo 
zadowoleni. Wycieczka w Wiśle obfitowała  
w wiele atrakcji. Nasze koleżanki i koledzy 
byli  na spektaklu pt. "Kopciuszek" w Teatrze 
Lalek "Banialuka" w Bielsku Białej,  
w Muzeum Beskidzkim i w Chlebowej Chacie 
w Brennej, poznali Wisłę a w szczególności 
miejsca związane z Adamem Małyszem. 
Niezapomniane wrażenia przyniosły im 
wyprawy w góry: wjazd i wejście na 
Szyndzielnię, zdobycie Jarzębatej i Równicy. 

Poznali urok Beskidu Śląskiego podczas całodniowej wycieczki tzw. Dużą Pętlą Beskidzką. Nie 
zabrakło również zajęć integracyjnych takich jak:  wieczór filmowy, "Kalambury", "Randka  
w ciemno", "Karaoke", "Mam talent", turnieje sportowe - tenis stołowy i "piłkarzyki". Bawili się 
wspólnie na dyskotekach, czy podczas podsumowującego pobyt quizu wiedzy pt. "Przeżyjmy to 
jeszcze raz". Zielona szkoła to także realizacja zajęć lekcyjnych. Poza zajęciami edukacyjnymi 
uczestniczyli w zajęciach tanecznych, sportowych, plastycznych oraz warsztatach umiejętności 
społecznych, a także w zajęciach na basenie, zajęciach rehabilitacyjnych oraz na stałe mogli 
odpoczywać i nabierać sił w grocie solnej. (fotoreportaż s. 3). 
 

22 marca odbył się kolejny już konkurs fryzjerski organizowany przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Płocku. Hasłem tegorocznych zmagań 
mistrzyń grzebienia szkół zawodowych  
i techników było ,,Zawojuj fryzurą”. Konkurs inspirowany był 
tematyką militarną z różnych epok i kultur. Uczestniczki miały 
przeróżne pomysły, które realizowały na głowach modeli.  
Zgromadzona publiczność przeniosła się  w świat wojskowej 
historii, mogła  podziwiać  rzeźbione fryzury, nawiązujące do 
militariów z różnych czasów. Nasze koleżanki starannie 
przygotowały się do konkursu, ćwiczyły pilnie pod okiem pani 
Bogusławy Sarnowskiej. Nasza ekipa zaprezentowała cztery 
stylizacje tj. ,,indiański wojownik", ,,helikopter", 
,,muszkieterka" oraz ,,żołnierka na poligonie”. I to właśnie ta 
fryzura okazała się najlepsza w tegorocznym konkursie. 
Autorka fryzury Kinga Głowińska pokonała młodzież  
z technikum ZDZ w Płocku, Szkoły Usług i Przedsiębiorczości 
oraz ZDZ Centrum Warszawa. Koafiura przez nią wykonana 
przedstawiała dziewczynę żołnierza w uczesanym z włosów 
hełmie. Sukces naszej reprezentantki  jest o tyle większy, że  
Kinga jest uczennicą klasy pierwszej i tak naprawdę  dopiero 
wkracza w świat fryzjerstwa. Gratulujemy  Kindze i życzymy 
kolejnych sukcesów. 
                                   Op: uczestnicy pod opieką p. Bogusi Sarnowskiej 
  

GAZETKA WYDAWANA PRZEZ UCZNIÓW 

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 6 

SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 

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 

 

 

W NUMERZE: 

Dzieo kobiet-s.2 

Witaj wiosno-s.2 

Fotoreportaż z 

zielonej szkoły  

w Wiśle-s.3 

Z tumskiej 

spoglądam góry-

s.4 

Najpiękniejsza 

pisanka-s.4 

Konkurs na 

najpiękniejszą 

kartę i pisankę-s.4 

Sport w naszej 

szkole- s. 5, 6 

Oj, dzieje się  

w internacie-s. 7 

Konkurs 

plastyczny- s.8 

Najpiękniejsze 

miejsca w Uni-s.8 

Śpiew rodzi 

uśmiech-s.8 

Wycieczka 

zawodowa 

ogrodników-s.9 

Konkurs z języka 

niemieckiego-s.9 

To co 

najważniejsze-s.9 

 

 


