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Zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Przeciek" chcia łby zło Ŝyć Ŝy-
czenia noworoczne:  
całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom naszej 
szkoły i oczywi ście Wam drodzy czytelnicy, aby : 
Spełniały si ę marzenia, 
Radość nigdy Was nie opuszczała, 

Ten Nowy Rok 2011 był pomy ślny, 
Wszystkie Wasze aspiracje i cele jakie Sobie obrali ście zostały spełnione! 
Nauczycielom i wszystkim pracownikom “ wytrwało ści w tym co robicie”, 
A uczniom pozytywnych stopni! 
 
 A dla wszystkich zakochanych lub maj ących si ę zakocha ć najlepsze 
Ŝyczenia od św. Walentego!!!!! 
 
     Zespół redakcyjny gazetki 
        "Przeciek"  

STUDNIÓWKA 2011 
   
Studniówka odbyła si ę w Siemia-
nowicach Śl. 
„U Ostrowskich”. Imprez ę popro-
wadził Dj, który potrafił wypełni ć 
parkiet w trzy minuty. 
  
 

Jedzenie było dobre i 
szybko znikało ze stołów.  
 Były równie Ŝ dodatkowe 
atrakcje takie jak : pokaz 
laserów i połykacz ognia. 
Szampańska zabawa 
trwała do białego rana.  
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Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
    

 „Co skraca mi czas? -Działanie! Co wydłuŜa go niemiłosiernie?  Bezczynność!”  
                                                              Johann Wolfgang Goethe 
 
„Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, Ŝe nikt nas nie widzi”  
                                                                H. Jackson Braun” 
 

                                                        Myśli zebrała mgr Anna Muc 
 

                                                  

 

 
Tegoroczne jasełka miały 
miejsce w naszej szkole dnia 
21 i 22 grudnia 2010 roku. 
Imprezę przygotowali 
uczniowie klasy 4 a hotel i 1 
a hotel pod kierownictwem 
Pani mgr Małgorzaty Hebdy. 
Jasełka miały nam ukazać 
okres przygotowania się na 
przyjście Zbawiciela-
Adwent, następnie pokazano 
czas BoŜego Narodzenia i jak 
róŜnie kaŜdy z nas patrzy na 
to święto i jak moŜe ono 
zmienić ludzkie serce, a na 
końcu poddaliśmy się atmos-
ferze szalonej zabawy karna-
wałowej. Występ ubarwiły 
takŜe kolędy śpiewane przez 
uczennicę z klasy 4 a hotel. 
 
     
     
    Ania :)  

"Jasełka " 



Mikołaj Kopernik napisał utwór "O obrotach dział niemieckich". 
                                                          x 
Chłopiec miał bardzo eleganckie stroje, poniewaŜ jego ojciec był stolarzem. 
                                                          x 
Mikołaj Kopernik odkrył, Ŝe Ziemia obraca się wokół własnej osi, a nie oś wokół Ziemi. 
                                                          x 
Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, Ŝeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aŜ mi przejdzie 
 

                       x 
Podczas klasówki nauczyciel mówi: 
- Wydaje mi się, Ŝe słyszę jakieś głosy... 
Głos z sali: 
- Mnie teŜ, ale się leczę...                                 x 

Pani zadała dzieciom temat wypracowania - ''Jak wyobraŜam sobie pracę dyrektora?''. 
Wszystkie dzieci piszą tylko Jaś siedzi bezczynnie załoŜywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta się nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę... 

   x 

Zrobiłeś zadanie? 
- Ja proszę pani musiałem ojcu pomagać w polu... 
- Siadaj, dwója! A ty Jasiu, zrobiłeś zadanie? 
- Jakie zadanie, proszę pani, mój brat wyszedł z więzie-
nia, taka balanga była, Ŝe szkoda gadać! 
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie strasz! Siadaj, trója. 
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MERRY CHRISTMAS, 

Joyeux Noel, Frohe Weihnachten   
          
 

              W dniu 17 grudnia 2010 w naszej szkole odbył się świąteczny konkurs wiedzy o zwy-
czajach i tradycjach Świąt BoŜego Narodzenia w Anglii, Francji i Niemczech w językach angielskim, 
francuskim i niemieckim. 

 Zwycięzcy w poszczególnych grupach językowych: 
 

Język angielski 
 
Agata Brańska 4 ahot 
Justyna Stalmach 2 bhot 
Patrycja Wieczorek 2 bhot 

 
Język francuski 
Robert Roskosz 4 bhot 
Kornelia Lupa 1 bhot 
Klaudia Ryza  4 bot 
 
Język niemiecki 
Magdalena Kopecka 2 bhot 
Agnieszka Sobczyk  3 chot 
Karolina Cisowska 3 chot 

 

Gratulujemy!!! 
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Biblioteka ostatnio zakupiła ksiąŜki: 
 
• Język polski. Poradnik do tworzenia prezentacji. 
• Iwaszkiewicz Maria: Gawędy o jedzeniu. 
• Owoce egzotyczne. Domowa uprawa, przepisy, przetwory 
 
 
 

Polecam wszystkim.  Naprawdę warto przeczytać ! 
                                                                                                                                 Barbara Michniak                                                                                  

Łącznicy 
Szkolnego Koła Bibliotecznego 

                     II semestr rok szkolny 2010/2011 

                    Przewodnicząca : Ilona Pipczyńska kl. 1b hot 

                   Wiceprzewodnicząca :Aleksandra Dyba kl. 1b hot 

klasa 1 a hot: Anita Homan, Weronika Kolarczyk 

klasa 1 b hot: Katarzyna Solecka, Monika Kukowka 

klasa 1 te: Natalia Moskwa, Weronika Moskwa, Marlena Romanowska  

…………………………………………………………………………. 

klasa 2 a hot: Emilia Myśliwiec, Żaneta Łach 

klasa 2 b hot: Agnieszka Wojnicz, Weronika Grund 

klasa 2 te: Klaudia Olczyk, Daria Fryda 

…………………………………………………………………………. 

klasa 3 a hot: Aleksandra Sikora, Ladislav Stancik  

klasa 3 b hot: Karolina Wala, Joanna Puszer 

klasa 3 c hot: Angelika Kołodziej, Patrycja Lipińska 

klasa 3 te: Patrycja Hinc, Sonia Wodniok 

…………………………………………………………………………. 

klasa 4 a hot: Magdalena Łukasiewicz, Anna Makosz 

klasa 4 b hot: Żaneta Homan, Żaneta Ligas 

klasa 4 c hot: Monika Heller, Adam Sikora 

klasa 4 te: Magdalena Malżycka, Dariusz Marchewka, Barbara Zymela  

………………………………………………………………………… 
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Szuflada poetycka 

Luty 
 
Śniegi juŜ znikły , znów padają deszcze, 
Za oknem kłębią się chmury. 
Luty ma dla nas niespodzianki jeszcze, 
Raz słońce , raz wicher ponury. 
 
Mróz z słotą przekładaniec tworzą 
Podobny do kanapki z serem. 
Pierwsze się znaki wiosny rodzą, 
Ostatnie zimy są wspomnieniem. 

Uśmiech 
 
Co robić,  gdy noc juŜ za oknem, 
Gdy dziwne uczucie Cię męczy, 
A wszędzie gdzie spojrzysz okiem 
Widzisz Jej uśmiech dziewczęcy. 
 
Ten uśmiech nie daje ci zasnąć. 
WciąŜ widzisz go we śnie,  na jawie. 
Chciałbyś go zdobyć na własność, 
By wciąŜ się uśmiechał łaskawie. 
 
Lecz zdobyć go jakŜe trudno. 
Ni sprytem go posiąść , ni ukraść. 
Więc bracie, przenieś na płótno 
Z uśmiechem - całą JEJ postać. 

Przedmioty Szkolne:  
MATMY nie trawię  
FIZYKĄ nie dławię  
CHEMIA jest nudna  
GEOGRAFIA cudna  
NAD HISTORIĄ szlocham 
BIOLOGIĘ wręcz kocham  
Nad NIEMIECKIM jęczę  
Przy ANGIELSKIM ślęczę 
POLSKI olewam 
Na MUZYCE śpiewam  
Na wiedzy wymiotuje  
Za to na W-F dobrze się czuję. 

Dzięki inicjatywie pani dyrektor Anny Muc 
przygotowaliśmy na święta BoŜego Narodzenia  jak co roku  

14 paczek dla najbardziej potrzebujących  
uczniów z naszej szkoły. 

 W dniach 9-17 XII 2010 zorganizowano w naszej szkole zbiórkę :"Paczka świąteczna Dzieci Śląska- Dzieciom Lwowa". 
Akcja objęta jest patronatem Śląsko- Małopolskiego Komitetu Pomocy Dzieciom. Zebraliśmy produkty Ŝywnościowe, przy-
bory szkolne i ksiąŜki dla najbiedniejszych dzieci Lwowa (razem 4 paczki!).Oprócz tej zbiórki pozyskaliśmy takŜe da-
ry :Ŝywność, odzieŜ, przybory szkolne dla dzieci z Czernichowa. (Ukraina).Łącznie ok. 8 paczek przekazaliśmy w lutym 
2011 roku Ojcom Oblatom z Koszutki, którzy posługują w w/w miejscowości i rozdadzą potrzebującym dzieciom. 
Planujemy kontynuację i najbliŜsza zbiórkę przewidujemy na miesiąc marzec/ kwiecień 2011. 

 
Dziękujemy i zapraszamy do pomocy. 

 
Opiekun  akcji Barbara Michniak i Jacek Wielgus 

III Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej    

temat przewodni: organizacja i technika pracy w recepcji. 

    Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej  

doc. dr inŜ. Jacka Hałaczkiewicza z WSG w Bydgoszczy, informujemy, Ŝe do Etapu Centralnego przecho-

dzi 40 uczniów z najlepszymi wynikami.  

Nasi uczniowie: Tomek KałuŜa i Radek Bolesta przygotowani przez mgr Jacka 

Wielgusa napisali bardzo dobrze i zakwalifikowali się do Etapu Centralnego. 

Gratulujemy i uczniom i nauczycielowi!!! 
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Program wyjazdu naukowego do ParyŜa 
 
Organizator: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach 
 
Termin : 02-08.04.2011r. 
 
Cena: 800zł 
 
Program wycieczki: 
 
1 dzień (sobota): Wyjazd z miejsca zbiórka o godz. 9.00. Przejazd do 
Francji przez Niemcy. 
 
2 dzień (niedziela): Przyjazd do ParyŜa w godzinach porannych. Zwie-
dzanie wyspy św. Ludwika: Hotel Lambert, Biblioteka Polska, kościół 
św. Ludwika. Zwiedzanie wyspy Cite: katedra Notre Dame, Pałac Sprawiedliwości, Święta Kaplica, 
Conciergerie oraz Pont Neuf, Hotel de Ville, Centrum Pompidou, Hale. Przejazd na nocleg do hotelu. 
 
3 dzień (poniedziałek): Zwiedzanie cmentarza Pere Lachaise (grobowiec Fryderyka Chopina). Dzielni-
ca Łacińska: Panteon, kościoły: St. Severin, St. Etienne du Monte, St. Germain des Pres, Muzeum Clu-
ny, Termy rzymskie, spacer po Ogrodach Luksemburskich, Kościół Saint Sulplice. Przejazd do dziel-
nych Montmartre: bazylika Sacre Coeur, Plac du Terre. Plac Pigalle, Bateau Savoir. Powrót do hotelu. 
 
4 dzień (wtorek): Przejazd pod Łuk Triumfalny, spacer po Polach Elizejskich. Obejrzenie budynku Ho-
telu Angleterre, Plac Concorde, kościół Madeleine, Opera Garnier, Plac Vendome- obejrzenie Hotelu 
Ritz – Carlton. Ogrody Tuillerie. Zwiedzanie dzielnicy La Defense. Przejazd metrem pod wieŜę Eiffla. 
Wjazd na wieŜę. PrzejaŜdŜka statkiem spacerowym po Sekwanie. Powrót do hotelu. 
 
5 dzień (środa): Kanał Saint Martin, miasteczko Nauki i Techniki La Villette. Plac Bastylii, bulwary. 
Zwiedzanie dzielnicy Maras, Muzeum d’Orsay   i Luwru. Zwiedzanie Hotelu Inwalidów: grobowca Na-
poleona i kościoła św. Ludwika. Powrót do hotelu 
 
6 dzień (czwartek): Wypoczynek w parku rozrywki Eurodisneyland. Zapoznanie się z systemem obsłu-
gi hotelarskiej kompleksu Eurodisnayland. Odjazd kierunku Niemiec i Polski w godzinach wieczornych. 
Przejazd przez Francję i Niemcy. 
 
7 dzień (piątek): Przejazd przez Niemcy i Czechy. Powrót na miejsce około godz. 20.00. 
 
W cenie wyjazdu: przejazd autokarem turystycznym, 4 noclegi w hotelu Formuła 1 (pokoje 3-osobowe, 
umywalka, TV – WC i prysznic na korytarzu), opieka pilota, koszt biletów wstępu na wieŜę Eiffla, koszt 
przejazdu statkiem Bateaum-Mouches po Sekwanie, koszt biletu wstępu do parku rozrywki Eurodisney-
land. 
 Koszt wyŜywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 Sugerowana kwota kieszonkowego, wystarczającego do zakupy napojów chłodzących, kawy, 
herbaty, drobnych pamiątek, ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów- 30€. PrzybliŜony 
koszt wyŜywienia w czasie 5 dni pobytu we Francji -  ok. 70€. 
 
        Zapraszamy i Ŝyczymy miłych wraŜeń. 



ogarniam, choć mam ze sobą wiele lat pracy. 
  Nauczyłam się tego, Ŝe nauczyciel musi 
brać pod uwagę to, Ŝe nie wszyscy interesują 

się „jego” przedmiotem, od niektórych 
uczniów moŜna wyegze-

kwować tylko 
mini-
mum 

pracy i 
uwagi. 

Nato- miast 
skrzydeł nam do- dają 
uczniowie, którzy chcą się uczyć, któ-
rzy pracują solidnie i pozwalają nam nauczy-
cielom poznać sens naszej pracy. 
   Ja zawsze lubiłam się uczyć, a język fran-
cuski to moja ogromna pasja. Pracując ze 
zdolnymi, ambitnymi uczniami sama mogę 
się ciągle uczyć. 
   Mam juŜ dorosłe dzieci, więcej czasu dla 
siebie, więc zaczęłam sobie przypominać 
drugi piękny język – włoski, którego uczyłam 
się na studiach. 
  Poza tym uwielbiam jazdę na nartach. Tę 
pasję podziela cała rodzina. Kiedy więc we 
czwórkę moŜemy w ten sposób spędzaj ra-
zem czas, jestem szczęśliwa.  
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Monolog kontrolowany  
(tradycyjnymi pytaniami wywiadu)  

z mgr AnnąKapłanek 
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         Kiedyś uczniowie 
zapytali mnie, czy praca 
nauczyciela to moje po-
wołanie, czy przypadko-
wy wybór. 
 Odpowiedziałam zgodnie 
z prawdą, Ŝe decyzja, by 
podjąć pracę w szkole, 
spowodowana była sytu-
acją rodzinną, konieczno-
ścią samodzielnego zaj-

mowania się małymi dziećmi i niechęcią do zosta-
wiania ich w przedszkolu na wiele godzin.  
 Zrezygnowałam więc z pracy w przedsiębiorstwie i 
zaczęłam pracę nauczyciela. JeŜeli chodzi o kobiety, 
praca w szkole daje nam moŜliwość bycia krócej 
poza domem, duŜą część naszych zawodowych obo-
wiązków moŜemy wykonywać w domu, mając pod 
opieką swoje dzieci i rodzinę.  
Praca nauczyciela jest pracą wy-

magającą 
ogrom- nej 
samo-

dyscypliny i 
sumienności. Nauczyciel 
musi być kompetentny i skuteczny 
przekazując wiedzę musi jednocześnie wycho-
wywać. Nie jest to proste choćby dlatego, Ŝe jego 
działania dotyczą wielu osób jednocześnie. Nasi 
uczniowie to nasi partnerzy, nasza praca jest cią-
głym dialogiem z kaŜdym z nich. A tyle jest reje-
strów tych rozmów, tyle ich poziomów, ilu w grupie 
lub w klasie uczniów. Przyznaję, Ŝe czasem tego nie 

 

Nauczyciel musi być kompetentny i skuteczny  


