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Kalendarz Świąt - w MARCU

Święta i waŜne daty w marcu 2013 roku
1 marca (piątek) Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym, Narodowy Dzień Pamięci
śołnierzy Wyklętych
2 marca (sobota) Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
3 marca (niedziela) Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 marca (wtorek) Dzień Teściowej
8 marca (piątek) Międzynarodowy Dzień Kobiet
10 marca (niedziela) Dzień MęŜczyzn
14 marca (czwartek) Światowy Dzień Liczby Pi
15 marca (piątek) Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta
19 marca (wtorek) Uroczystość św. Józefa
20 marca (Środa) Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
21 marca (czwartek) Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy Dzień Poezji
22 marca (piątek) Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody
23 marca (sobota) Międzynarodowy Dzień Meteorologii
24 marca (niedziela) Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, Niedziela Palmowa
25 marca (poniedziałek) Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości śycia), Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
27 marca (Środa) Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca (czwartek) Wielki Czwartek
29 marca (piątek) Wielki Piątek
30 marca (sobota) Wielka Sobota
31 marca (niedziela) Wielkanoc, Zmiana czasu z zimowego na letni

Przysłowia polskie na MARZEC
Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
Gdy marzec mglisty, w lecie czas dŜdŜysty.
Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.
Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
Groch święty Grzegorz zasiewa, soczewicę Jakub miewa.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboŜe ponad płoty.
Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.
Na św. Edwarda zimy pogarda.
Przyjdzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą.
Od dnia dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet starca.
Na Świętego Szymona nie wdziewaj juŜ kaftana.
Mgła na Zwiastowanie znaczy rzek rozlanie.
Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.
Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uwaŜaj jak będzie w Jana Damasceńskiego.
Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze.
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Biblioteka poleca pozycje:
Jacobs I.: Wilcze dziecko
Zacharski M.:Rotmistrz
Montefiore S.: Saszeńka
Child J.: Moje Ŝycie we Francji
Młotkowski Cz. Zapiski przymusowego turysty

Przeczytaj! Naprawdę warto!
Warsztaty „Katowice Młodych”
4 lutego w ramach IX sesji MłodzieŜowej Rady Miasta Katowice odbyły się warsztaty pt. „ Katowice Młodych”. Inicjatywa
wyszła od Zespołu ds. polityki młodzieŜowej w Katowicach. We współpracy z MłodzieŜową Radą Miasta Katowice i Urzędem
Miasta Katowice zostały zaproszone samorządy szkolne Katowickich szkół. Głównym tematem spotkania było badanie potrzeb
młodych ludzi oraz satysfakcja Ŝycia w Katowicach. Naszą szkołą reprezentował samorząd szkolny w składzie : Ania Serafin,
Marzena Pyzik, Mateusz Marcinkowski oraz członek MłodzieŜowej Rady Miasta: Sandra Bąk.
Sandra Bąk

W dniu 26. 03. 2013 druŜyna w składzie: Witold Rachwol, Tomasz Urbański , Dawid WoŜniak wywalczyła
IV miejsce w Wiosennym Turnieju Szachowym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy!!!

W dniach 25-27 III br. nasza młodzieŜ miała rekolekcje w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w
Katowicach, uczniowie klas IV w dniu 26 marca jak co roku pojechali do Częstochowy na Jasną Górę.

Ze szkolnych zeszytów...
Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie.
JuŜ przed ślubem Jagna miała liczne upadki moralne.
Bakterie, które rozmnaŜają się przez kichanie, prowadzą tryb Ŝycia koczowniczy.
U Ŝaby kończyny przednie są dłuŜsze niŜ krótsze.
Kijanka róŜni się od Ŝaby tym, Ŝe nie jest do niej podobna.
JeŜ i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi w zjadaniu robaków.
Była to wyspa połoŜona z dala od morza.
Azja jest największym kontynentem na Ziemi, a nawet na świecie.
Okres baroku charakteryzował się tym, Ŝe wszystkie rzeźby były tłuste.
Gioconda z uśmiechem spoglądała na Leonarda, który ją wymalował po twarzy.
Lis był chytry a pod spodem biały
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego nr 2 w Katowicach
Kształci w kierunkach
-Technik Ekonomista
-Technik Hotelarstwa
Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów na Dni Otwarte w naszej szkole, które
odbędą się 17 i 18 kwietnia 2013 roku (środa, czwartek)
od 9 do 12.
Serdecznie
W programie poczęstunek i wiele atrakcji. Koniecznie
przyjdźcie, czekamy!
zapraszamy
gimnazjalistów na
Dni Otwarte w
naszej szkole, które
odbędą się 17 i 18
kwietnia 2013 roku
(środa, czwartek) od
9 do 12.
W programie
poczęstunek i wiele
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Wywiad z
nauczycielem przedmiotów zawodowych
mgr Agnieszką Wasiołką
zrozumienia potrzeb młodych
ludzi i duża doza tolerancji.
Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym
nauczycielom?

Pamiętajcie, że jeszcze kilka lat
temu byliście uczniami. ☺
Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani
pracy, z którą musiała Pani sobie poradzić?

Było ich kilka. Wszystkie
dotyczyły kwestii pozaszkolnych
(trudne sytuacje rodzinne) i były
związanie w pracą wychowawcy.

Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela
przedmiotów zawodowych daje Pani satysfakcję w Ŝyciu
zawodowym?

Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze?

Zdrowa i szczęśliwa rodzina oraz
uczciwość w codziennym życiu.

Uczę przedmiotów zawodowych od 14
lat, gdyby praca pedagoga nie dawała mi
satysfakcji z pewnością dawno bym ją
zmieniła. Pewnie, można by zadawać
pytanie, czym jest taka satysfakcja? W
moim przypadku to uczucie dumy i
zadowolenia, kiedy widzę moich
wychowanków pracujących w hotelach
znanych sieci.

Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania
oprócz pracy zawodowej?

Uwielbiam podróże, zwłaszcza te
organizowane na własną rękę. Nie
ma nic przyjemniejszego niż
poznawanie nowych miejsc,
próbowanie lokalnych potraw i
kontakty z nowopoznanymi
ludźmi reprezentującymi różne
kultury. Jestem również zapaloną
narciarką i uwielbiam czytać
książki. Moje wszystkie pasje
dzielę z moimi trzema córkami i
mężem.

Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły?

No cóż, to trudne pytanie, z jednej strony
pracuję z grupą zmotywowanej
młodzieży, która wie czego chce i dąży do
osiągnięcia swoich celów, z drugiej
jednak strony ich młody wiek sprawia, że
nie zawsze zachowują się w sposób jaki
można by oczekiwać od młodych
hotelarzy. Podkreślić jednak należy, że na
tle uczniów szkół o podobnych profilach,
nasi wypadają bardzo dobrze.

Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym?

Trzeba by zapytać moją rodzinę i
przyjaciół. Myślę jednak, że jestem
odbierana jako osoba pogodna i
dobrze zorganizowana.

Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry
nauczyciel?

Poza tak oczywistymi kwestiami, jak
znajomość przedmiotu i przygotowanie
pedagogiczne, moim zdaniem
najważniejsza jest umiejętność

Dziękujemy za
wywiad i Ŝyczymy
dalszych
sukcesów w pracy.
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