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Z dyrektorskich przemyśleń:
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(chińskie)
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PRZECIEK

Kalendarium Lutego
3 luty – Dzień Walki z Rakiem
8 luty – Dzień Bez Internetu
11 luty – Tłusty czwartek
14 luty – Walentynki
15 luty – Początek Ferii!!
16 luty – Ostatki
17 luty – Środa Popielcowa
21 luty – Urodziny Corbina Bleu Reiversa

Wybrane przysłowia o lutym
Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty.
Kiedy luty, obuj buty.

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny i nieurodzaje.
W lutym wody wiele, w lecie głodne i cielę.
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Studniówka...!
wieczór o godz. 20:00. Po przywitaniu
gości i otwarciu balu przez panią dyrektor Annę Muc odtańczono poloneza, a następnie wzniesiono toast za
maturzystów. Poszczególne klasy
składały wychowawczyniom podziękowania za włoŜony trud. Zabawę umilały
występy artystyczne a takŜe karaoke.
23 stycznia 2010r. w Mysłowicach w hotelu Trojak

Wszyscy bawili się wspaniale do białe-

odbył się bal studniówkowy klas czwartych. W im-

go rana.

Dzisiaj pozostały nam tylko wspomnienia i niezapomniane chwile spęoraz IVa, b te, a takŜe dyrekcja szkoły, wychowawdzone wspólnie w tą styczniową socy i nauczyciele. Wszystko rozpoczęło się w sobotni botnią noc.
prezie wzięły udział następujące klasy: IVa, b, c hot

Humor do gazetki
Pytanie: Co robi internauta kiedy poznaje świetną dziewczynę?
Odpowiedź: dodaje do ulubionych.

- Jacku, dlaczego Twój tata odrabia za Ciebie lekcje? - pyta nauczyciel
- Bo mama nie ma czasu.

- Jak Ci się udała randka? - pyta kumpel Kazia
-Jak by to ująć, tak pół na pół…
-Nie kumam.
-Tylko ja przyszedłem
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Zielone imperium (www.zieloneimperium.pl)
Zlecając pracę skrzętnym krasnalom ogrodowym będziesz
mógł stworzyć swój własny, mały Rajski Ogród. Siać, sadzić,
zbierać plony, handlować z innymi graczami, czy teŜ ulepszać
metody uprawy. ZaleŜy od ciebie, które warzywa, kwiaty lub
owoce chcesz uprawiać. Pamiętaj teŜ o tym, by zawsze być
dobrym sąsiadem, w przeciwnym razie jakiś nieŜyczliwy działkowicz pewnego dnia wpuści ci do ogródka... kreta!
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Plemiona (www.plemiona.pl )
Gra toczy się we wczesnym średniowieczu w
epoce miecza i tarczy. Po
przejściu bardzo prostego
procesu rejestracji, stajesz
się, jak Mieszko I, władcą
ratusza i kilku kopalń. Gra,
nie bez powodu, nazywa
się Plemiona, poniewaŜ
tylko gracze, którzy są
zgrani, tworzą plemię i
wspólnie pomagają sobie
w obronie i przeprowadzają razem ataki, mogą prze4 trwać i zwycięŜać.

PRZECIEK
Gorąco polecam:
Kabat

Mija:

Kontrakt

panny

Brandt.

Warszawa:

„Świat

KsiąŜki”

2009.

Jest to opowieść o dwojgu ludziach, którzy nie chcieli być tym, kim się stali. Historia
dzieje się w czasie II wojny światowej, najpierw w Warszawie, później w niemieckim obozie Gross Born. Młoda Polka, Anna, przypadkowo "wpada" w oko niemieckiemu oficerowi, który przymusem robi z niej swoją sekretarkę i damę do towarzystwa i wywozi do
obozu, którego jest komendantem. Tam, pomimo nienawiści, jaką Anna czuje wobec Niemca - wroga,
agresora, powoli rodzi się między nimi uczucie.
Hamid Mosin: Uznany za fundamentalistę. Katowice: ”Sonia Draga” 2008.
To jedna z pięciu powieści, które znalazły się w ścisłym finale konkursu Man Booker. Prize. To odwaŜna, lektura
oparta na monologu, jaki prowadzi bohater, muzułmanin, z nieznajomym Amerykaninem. Urodzony w Pakistanie
Changez spędził w Stanach pięć lat. ZdąŜył w tym czasie ukończyć prestiŜową szkołę w Princeton, dostać świetnie płatną pracę w jednej z renomowanych nowojorskich firm finansowych i zakochać się w uroczej Erice. AŜ do
11 września 2001 roku Ŝycie Changeza zdawało się być ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Tragedia z 11
września i cała lawina późniejszych wydarzeń zmieniają jego wyobraŜenie o idealnym Ŝyciu w Ameryce.
Naprawdę warto przeczytać!
oprac. mgr BoŜena Kulińska

Maturzysto skorzystaj z Przewodnika Bibliograficznego!

Klasy IV skrupulatnie szukają ksiąŜek do prezentacji maturalnej. Zbierają materiały na wybrany temat i sporządzają z nich opisy bibliograficzne , które następnie wkładają alfabetycznie do literatury podmiotowej i przedmiotowej. Jaka jest róŜnica między bibliografią podmiotową a przedmiotową?
Podmiotowa to są ksiąŜki zasadnicze , te, które są podstawą do napisania naszej pracy np. Kochanowski J.: Fraszki to jest literatura podmiotowa. A ksiązka : Farent T.: Fraszki Jana Kochanowskiego to juŜ
jest literatura przedmiotowa.
Oczywiście brakuje jeszcze takich danych do tych ksiąŜek jak miejsce wydania, rok wydania,
ISBN. Tutaj niekiedy zaczyna się problem! Mamy sporządzoną bibliografię i brakuje do opisu jakiegoś
elementu np. roku wydania lub nazwy wydawnictwa. Kolejny problem: piszemy w domu, nie mamy danych, nie moŜemy skorzystać z Biblioteki. Co wtedy robimy? Tak jak wcześniej napisałam sięgamy do
Przewodnika Bibliograficznego korzystając z Internetu.
Nasze Biblioteki posiadają tylko wyrywek tego co posiada Przewodnik Bibliograficzny, który tworzony
jest przez Bibliotekę Narodową na podstawie egzemplarza obowiązkowego nadsyłanego przez Wydawnictwa. Jest to największa baza danych o ksiąŜkach. W niej moŜemy odszukać potrzebne dane do
naszego opisu, najczęściej brakuje ISBN.
Czasami są trudności jak zrobić opis bibliograficzny np. dokumentu dźwiękowego lub CD, wtedy
trzeba przyjść do Biblioteki i skorzystać z prezentacji ”Bibliografia”, która jest na komputerach w ICIM.
Zapraszamy do Biblioteki.
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Strona samorządu!!!
Protokół 1
Środa 27.01.2010 r.
odbyło się zebranie samorządu szkolnego dotyczące wyborów na przewodniczącego szkoły.

Wytypowano 5 kandydatów: Ladislav Stancik- kl. 2 a hot, Marcin Maszka- kl. 3 a hot,
Magdalena Mezger, Katarzyna Malcharek- kl. 2 c hot, Karolina Szmidt- kl. 1 a hot, Marek
Grzegorczyk- kl. 1 b hot.
Przewodniczący, Wojtek Pieczka,, przeszkolił uczniów na temat ordynacji wyborczej.
Z dniem 28. 01. 2010 r. kandydaci rozpoczęli swoje kampanie.

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Z DNIA 9.02.2010 r.
ODDANYCH GŁOSÓW: 398 – 100%, WAśNYCH GŁOSÓW: 389 – 98%, NIEWAśNYCH
GŁOSÓW: 9 – 2%PRZEWODNICZĄCY SM: MARCIN MASZKA, GŁOSÓW: 317 –
80%, ZASTĘPCA: LADISLAW STANCIK, GŁOSÓW: 44 – 11%
MAREK OLSZEWSKI, GŁOSÓW: 17 – 4%, KAROLINA SZMIDT, GŁOSÓW: 12 – 3%
SKARBNIK: PAULINA PALUCH, PROTOKOLANT: SANDRA KAŁUśA
KOMISJA SKRUTACYJNA: R. WALAS – PRZEWODNICZĄCA, W. PIECZKA – 4A TE, P.
PALUCH – 3 TE, M. MEZGER - 2C HOT, P. BINAKOWSKI - 1 TE

Protokół 2
Dnia 02. 02. 2010 r.
odbyła się trzecia akcja pobrania krwi w Zespole Szkół Ekonomicznych
przy ul. Raciborskiej 3 w Katowicach.
W tym roku zgłosiło się: Zarejestrowanych- 61 osób, dawców- 52 osoby
Pobrano: oddano (netto)- 23,340 ml, oddano (brutto)- 26,460 ml
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FELIETON
Zaczęło się tradycyjnie, od kampanii wrześniowej. Historia
lubi powtórki. Najtrudniejsze były pierwsze dwa tygodnie, a potem juŜ
kaŜdy pogodził się ze swoim losem i Ŝyciem pod okupacją nastoletniego
ciemięzcy. Ale nie złoŜyliśmy broni. Nastał czas wojny partyzanckiej,
która ciągnie się juŜ latami, i której końca nie widać. Niekiedy zawierane są rozejmy, podpisywane umowy i porozumienia, wszystko po to,
Ŝeby odetchnąć, zmylić przeciwnika i ruszyć do boju z nowym zapałem.
Czasami, przez wzgląd na uświęconą tradycję, zgadzamy się na dłuŜszą
przerwę w zmaganiach (zwykle latem i zimą), w czasie której
jesteśmy nawet w stanie zapomnieć, Ŝe wszystkie te
okrucieństwa miały kiedykolwiek miejsce.
Dopiero później wraca świadomość pobudzona radiowymi
komentarzami: „na zachodzie bez zmian”.
Właśnie teraz
zbliŜa się kolejne zawieszenie
broni,
które po semestralnych starciach zdaje się być
zbawieniem dla zmęczonych
Ŝołnierzy. W kwaterze głównej
jeszcze ciągle jednak ruch i zamieszanie. Głównodowodząca („kobieta
bohater”) codziennie sprawdza stan swych ludzi i za wszelką cenę stara
się uzupełnić frontowe braki. Planując zastępstwa, likwiduje wyrwy w
linii obrony i przywraca wiarę w sens podejmowanych trudów. Osobiście odbiera meldunki, radzi oficerom i dodaje otuchy zwykłym Ŝołnierzom.
Największe straty, głównie moralne, ponosimy w walkach z
przeciwnikiem oznaczonym na mapach kryptonimem: „pierwszy atak
histerii”. Właśnie do bazy wróciły przetrzebione hufce korpusu geograficznego, który, po dwóch godzinach krwawych zmagań, został zmieniony przez doborowe oddziały biologii. Nie wiadomo jak długo te

zdołają oprzeć się nawałnicy, dlatego w odwodzie czekają juŜ: konnica historyka i dwa bataliony piechoty dowodzone przez polonistkę. Na
twarzach Ŝołnierzy maluje się niepokój i troska. DrŜą ręce ściskające
dziennik i podręczniki, a wierzchowce przebierają niecierpliwie kopytami.
Wraz z
głośnym dzwonkiem do pokoju dowódców
wpada
kolejny oficer, którego blada cera i nabiegłe
krwią oczy zdradzają ogrom przebytych
trudów. Wieści z frontu nie są pomyślne.
W czasie, kiedy całą uwagę sztabu absorbował „pierwszy atak histerii”, inne
nieprzyjacielskie oddziały przypuściły
szturm w rejonie sali numer siedemnaście
oraz na wschód od dwudziestkiósemki, co doprowadziło do przerwania naszej „linii Maginota” i zmusiło do wycofania
w okolice auli. Tam udało się wroga zwabić w pułapkę i pod pretekstem uroczystej akademii zatrzymać przez dłuŜszą chwilę. Dało to
czas naszym oddziałom na przegrupowanie się. Po akademii część
nieprzyjacielskiej armii (m.in. cała druga kompania tzw. „bardzo
huczna”) została zwolniona do domu, co w duŜym stopniu zmniejszyło mobilność sił przeciwnika i pozwoliło na podjęcie kontrofensywy.
KaŜdy zdobyty metr terenu okupiony był jednak wielkimi stratami
i ofiarami w ludziach. Wielu oficerów, wydając rozkazy, straciło głos,
a wraz z nim nadzieję. śołnierze skarŜyli się na bóle gardła, kości i
ogólne wyczerpanie.
Przekrzywione okulary, mundur w nieładzie, mętny wzrok i
nerwowe ruchy mówiły same za siebie. Wszyscy potrzebowaliśmy
wytchnienia, odpoczynku, w czasie którego zregenerowalibyśmy siły,
podbudowalibyśmy psychikę i poczekali, aŜ w zbolałych sercach
pojawi się wiara...
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Szuflada poetycka
Powiedziałam
słowo „nie”
Ty odzyskać
chciałeś mnie
niepotrzebny
miałeś trud
bo ja nic
nie czuję juŜ
tylko Ty
boisz się,
Ŝe serce Twe
nie zakocha się...
wilczyca ;)

Jak płatki śniegu
Wykrojeni z nagiej skały,
Zakrzywionym scyzorykiem,
Co zostawia oniemiałych,
Za jedynym rąk dotykiem.
Usunięci raz na zawsze,
Poza nawias śmiertelności,
Gdy czekamy na łaskawsze,
Chwile pełne łaskawości.
Rozbierani słów lawiną,
Przerywamy wpół jej biegu,
Dalej nigdzie nie popłyną,
Zespolone płatki śniegu.
MoŜna by rzec: naśladują,
Samych nas i poprzez siebie,
A bez przerwy tak ucztując,
Nie zwaŜają - czasu grzebień.
Więc topnieją w swym upale,
Kroplą sunąc po Twych włosach,
My w bezruchu trwamy dalej,
Zasuszeni w nagiej skale,
Płatki śniegu znów w Niebiosach.
Anonim
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Pan pomóc?

Wywiad z nauczycielem
języka angielskiego
- Czy ukończone studia pokrywają się z
wykonywaną
przez Pana
pracą?
- Ukończyłem
studia o profilu
nauczycielskim, zatem
wykonywana
przeze mnie
praca pokrywa
się z moimi
studiami – a
przynajmniej
powinna☺

- Jest Pan nauczycielem języka angielskiego. Co dla
Pana to oznacza ?
- Niewątpliwie, jestem nauczycielem języka angielskiego. Oznacza to trud i
wysiłek jakich mało,
aby nauczyć młodzieŜ nie
tylko rozumieć ten
język, ale równieŜ
mówić i myśleć w
tym języku. Staram się zaraŜać pasją
swoich uczniów, pokazać im, Ŝe
język angielski posiada wiele barw i odcieni,
i Ŝe oprócz tego ksiąŜkowego angielskiego jest jeszcze
wiele innych jego odmian. Jeśli udaje mi się zainteresować przedmiotem jednego ucznia na dziesięciu i staje się
on jego pasją, to jest to dla mnie bardzo motywujące.
Jeśli pozostałych dziewięciu nie staje się pasjonatami,
ale ich umiejętności językowe ulegają poprawie, to jest
to dla mnie jeszcze większy sukces. Niestety, moja rola
nauczyciela z pasją i z zasadami często odbierana jest
opacznie, i zostaję postrzegany jako kat z języka angielskiego☺ Niestety, wszystko ma swoją cenę☺

Niezw
y

kle ce
n

- Zdarza się, Ŝe niektórzy uczniowie zwracają się do mnie ze
swoimi prywatnymi problemami. Jeśli tylko potrafię, staram się
pomagać. W wielu przypadkach szczera i otwarta rozmowa
przynosi efekty. Niestety, problemem wielu uczniów jest brak
wiary w siebie. To staje się początkiem wszystkich kolejnych
kłopotów. Próbuję zatem zmotywować ich do działania, bo
przecieŜ właśnie w tych młodych ludziach leŜą nieograniczone
zasoby energii, pomysłów, marzeń i planów. Wystarczy wskazać im kierunek, podać pomocną dłoń, a w przyszłości mogą
okazać się chlubą naszej szkoły. Notatka do uczniów – wierzę
w Was, ale po przeczytaniu powyŜszego akapitu nie obrastajcie
w piórka. Nadal musicie cięŜko pracować☺
- Jak ocenia Pan młodzieŜ naszej szkoły?
- Jak najbardziej pozytywnie. Nie mogę generalizować, poniewaŜ uczę tylko w niektórych klasach, jednakŜe na podstawie
moich uczniów mogę z powodzeniem stwierdzić, Ŝe nasza młodzieŜ jest ambitna i pracowita. A jeśli nie jest, zawsze moŜna
ich do tego „zmotywować”, co teŜ staram się praktykować☺
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pana pracy, z którą musiał Pan sobie poradzić?
- Było wiele takich sytuacji, niestety, te najtrudniejsze wymagały czasem niepedagogicznych rozwiązań. Myślę zatem, Ŝe lepiej nie rozwijać tego tematu. Miałem okazję pracować z trudną
młodzieŜą, do której nie docierała siła argumentu, lecz argument siły. Oczywiście nie ma mowy o przemocy fizycznej, a
tylko o nie okazywaniu słabości – bo wtedy „pedagogiczny
okręt” poszedłby na dno.

ię sob
ie pry

- Co zdecydowało o tym Ŝe podjął Pan pracę w naszej
szkole?
- O moim podjęciu pracy w ZSE nie zadecydowało
„coś”, lecz ktoś. Ktoś, komu jestem bardzo wdzięczny
za tę szansę – mówię oczywiście o Pani Dyrektor. To
właśnie Pani Dyrektor mgr Anna Muc zadecydowała, Ŝe
młody nauczyciel z ekscentryczną fryzurą moŜe być
dobrym materiałem na jednego z pedagogów naszej
szkoły.
- Czy młodzieŜ zwraca się do Pana ze swoimi problema8 mi jeŜeli tak to w jaki sposób próbuje

- Co poradziłby Pan tym którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela?

watn
ość.

- Nie wiem, czy moŜna
udzielać rad w tym zawodzie. KaŜda szkoła, uczniowie –
róŜnią się. Nie ma idealnych
rozwiązań, i kaŜdy
nauczyciel musi uczyć się na
własnych błędach. Jest tylko
jedna rzecz o której warto powiedzieć – jeśli nie ma się powołania do tego zawodu, wewnętrznego zacięcia i swoistego poczucia „misji” to warto pomyśleć o czymś innym.

..

- Jaki jest prywatnie w Ŝyciu Pan od języka angielskiego?
- CięŜko odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Człowiek nie jest
takim, jakim się sobie wydaje, lecz takim, jak postrzegają go
ludzie☺ Prywatnie nauczyciel języka angielskiego jest melomanem, kinomaniakiem i molem ksiąŜkowym. Z wykształcenia
jestem nie tylko anglistą, lecz równieŜ skrzypkiem. Muzyka
była od zawsze moją pasją, i myślę Ŝe tak juŜ pozostanie.
Uwielbiam filmy, szczególnie te z „ambitniejszego kina”, staram się więc być na bieŜąco i jestem częstym bywalcem kin. I
oczywiście ksiąŜki... Staram się nie koncentrować na jednym
rodzaju literatury, a wręcz przeciwnie, czytać ksiąŜki wszelakiego typu.
Niezwykle cenię sobie prywatność, zatem na tych informacjach
poprzestanę☺

