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PRZECIEK

Kalendarz Świąt - w CZERWCU
1 czerwca Międzynarodowy Dzień Dziecka
4 czerwca Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
6 czerwca Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
12 czerwca Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
13 czerwca Święto Żandarmerii Wojskowej
14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy
16 czerwca Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku
23 czerwca Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca
29 czerwca Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika WOPR
30 czerwca Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną

Przysłowia polskie na CZERWIEC
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje.
Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą.
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.
Święty Antoni od zguby broni.
Na świętego Wita zboże zakwita.
Upał w sianokosy, żniwa - zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota - w zimie dużo błota.
W dniu Wandy gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan (24.06) pogodą rolników nagrodzi.
Jak się święty Jan rozpada, to też pada nie lada.
Czerwiec się czerwieni - będzie dość w kieszeni.
Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.
Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.

2

PRZECIEK

KILKA SŁOW NA TEMAT WAKACJI… :)
Czas wakacji zbliŜa się wielkimi krokami.
Wakacje stanowią dla nas zwieńczenie okresu cięŜkiej nauki i doświadczeń, które nabyliśmy w tym roku szkolnym. Na dwa
miesiące będziemy mogli zapomnieć o wczesnym wstawaniu, solidnej nauce
i zdobywaniu ocen. W zamian będziemy mogli cieszyć się spokojem, wypoczywać i zajmować się swoimi zainteresowaniami.
Oby piękna pogoda nam w tym pomogła!
Trzeba więc podjąć refleksję nad tym, jak najlepiej ten czas wykorzystać.
Nowo poznani ludzie, zdjęcia czy widoki jeszcze na długo pozostaną w naszej pamięci.
Pamiętajmy jednak, Ŝe czas wakacji nie zawsze musi być czasem totalnej swawoli.
MoŜe nie jesteśmy świadomi, ale dla wielu z nas wakacje są okazją do nauki i pogłębiania wiedzy.
Tak jest np. w przypadku wyjazdu za granicę, gdzie przyjemne łączy się z poŜytecznym, mam tu na myśli wypoczynek, a przy
okazji podszkalanie języka obcego. RównieŜ geograficzne poznanie danej miejscowości moŜe być źródłem wiedzy, która
łatwiej do nas dotrze niŜ wiedza ksiąŜkowa.
Wakacje dają nam takŜe moŜliwość do aktywnego spędzania wolnego czasu. W piękną pogodę jazda rowerem czy siatkówka
plaŜowa są wskazane dla kaŜdego.
Trzeba jednak być świadomym, Ŝe wakacje nie będą trwały wiecznie. KaŜdy wie, Ŝe im bardziej się nimi cieszymy tym
szybciej się dla nas kończą.
Wakacje pozwolą nam więc „naładować akumulatory” przed kolejnym rokiem szkolnym.
Będzie to kolejny trudny rok dla kaŜdego z nas, gdyŜ kaŜda z klas zbliŜa się do matury, jedni większymi a inni mniejszymi
krokami. Jednak na razie zapomnijmy o tym, cieszmy się chwilą ; )
Niech wakacje będą dla wszystkich źródłem tylko pozytywnych wraŜeń, byśmy mogli się nimi dzielić juŜ we wrześniu.
Ania

Udanych i bezpiecznych wakacji, nabrania sił do pracy
w przyszłym roku szkolnym Ŝyczy
Alina Marcinkowska
dyrektor szkoły

Zaproszenie!
W piątek 28 czerwca 2013 odbędzie się uroczysta akademia zakończenia roku
szkolnego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do sali gimnastycznej o godz. 9 00.
Wcześniej, o godz. 800
młodzieŜ szkolną i nauczycieli zapraszamy do wzięcia udziału
w Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 800
2 IX 2013 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO-

MSZA ŚW.

w Kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła o godz. 800
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Co będzie modne wiosną i latem 2013? Jakie trendy będą królowały na
ulicach? Podpowiadamy: tęcza kolorów, szaleństwo wzorów i... trochę
sportu.
To nie jest sez on dla minimalistek. Hitem wiosny i
lata 2013 będą miksy wzorów, kolorów, materiałów i
faktur. Stawiamy na orient (origa mi, azjatyc kie
ma lunki, jedwab), kwiaty i motywy roślinne
(dŜungla), kalejdoskopowe wzory powodują ce
złudzenia optyczne oraz wzory zwierzęce (c ętki,
węŜe).

Sport Deluxe
Nie musisz kochać sportu, a le w sezonie wiosna-lato
2013 musisz pokochać s portowy styl. Hitem,
podobnie jak w ubiegłe lato, są sportowe staniki i
body, krótkie, odsłaniające brzuch topy oraz
kurtki baseballówki a'la lata 90.

Tęcza kolorów
Wiosna rozkwitnie kolora mi! Zarówno fanki
delikatnych barw znajdą coś dla siebie, jak i
wielbicielki mocnych kolorów. Będziemy wybierać
między delikatnym i, kobiecymi paste lami
(pudrowym róŜem, pista cją, błękitem), a ostrymi
neonami (lim onka, oranŜ). Gdzieś pomiędzy nimi
pojawia się kobalt i Ŝółty. Powraca geometryczny
colorblocking, supermodne s ą szerokie kolorowe
pasy.

Czerń + biel
Tota lny hit, jeden z najwaŜniejszych sezonu wios nala to 2013! G raficzna, czar no-biała szachownica,
szerokie pasy, op-artowe wzory to teraz absolutny
must ha ve. Wersja dla odwaŜnych - czarno-białe
wzory od stóp do głów. W ersja "bezpieczniejsza" to
kracias ty lub pasiasty t-shirt lub torebka.

Szaleństwo wzorów
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Zapraszamy do udziału w VII Konkursie fotograficznym pt. ”Wakacje 2013”
Tematyka dowolna: przyroda, ludzie, krajobrazy….
KaŜdy uczeń moŜe złoŜyć od 2-5 fotografii formatu 10x15 lub większy, podpisanych :imieniem,
nazwiskiem i klasą. Prace moŜna składać przez cały wrzesień w sekretariacie lub u nauczyciela
przedmiotów hotelarskich.

Z Ŝycia szkoły
21 maja 2013 roku delegacja naszej szkoły złoŜyła Ŝyczenia Księdzu Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi z okazji 40
-lecia święceń kapłańskich i urodzin.

V OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ KOŁOBRZEG
16.04-19.04.2013
Karolina Kwiatkowska z klasy 4b hot została Finalistką
V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
W DNIU 20 CZERWCA br. ROZSTRZYGNIĘTY ZOSTAŁ
KONKURS NA DŜentelmena i Damę Szkoły
Damą Roku została : Weronika Moskwa kl.3TE
DŜentelmenem Roku został : Patryk Bojarzyn kl.3TE
Gratulujemy!
W finale konkursu brało udział 5 osób :
-Weronika Moskwa kl.3TE
-Anna Kukuczka kl.1TE
-Patryk Bojarzyn kl.3TE
-Dawid Konieczny kl.2H
-Daniel Krutel kl.1TE
Zwycięzcy osiągnęli odpowiednio :
-Patryk Bojarzyn 87pkt
-Weronika Moskwa 87pkt
Konkurs prowadził Dawid Basiński z kl. 3A HOT
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Bezpłatne warsztaty dla młodzieŜy, Wakacyjne Targi Pracy,
Praca wakacyjna
MłodzieŜowe Biuro Pracy w Katowicach w dniu 13.VI. 2013 roku
zorganizowało Wakacyjne Targi Pracy oraz bezpłatne warsztaty
nt. "Błędy w dokumentach aplikacyjnych". Targi odbyły się
w Katowicach w WyŜszej Szkoły Pedagogicznej.
Celem realizowanego przedsięwzięcia było przekazanie młodzieŜy
profesjonalnej wiedzy związanej z lokalnym rynkiem pracy oraz
ułatwienie dostępu do stałych i wakacyjnych ofert pracy.

Dlaczego zbieramy korki?
Butelki, które są pozbawione nakrętek moŜna łatwo zgniatać, dzięki
czemu zmniejsza się ich objętość. Pozwala to na redukcję kosztów
transportu i składowania.
Nakrętka jest wykonana z innego materiału niŜ opakowanie,
w związku z czym w ramach recyklingu odpadów konieczne jest
oddzielenie obu części. W tym przypadku wyceniana jest praca
człowieka w sortowni, który przy segregacji nie musi odkręcać
butelek, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze.
Korki zbieramy równieŜ na cele charytatywne. Za określoną ilość
nakrętek moŜna kupić np. wózek dla osoby niepełnosprawnej.
Łukasz
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Biblioteka poleca na wakacje:

Chudecki T.: Wspaniałe podróŜe na kaŜdą kieszeń
Smirli V.: PodróŜnik w kuchni.
Smak podróŜy. Przewodnik kulinarny po 10 krajach.

Przeczytaj! Naprawdę warto!

Dnia 13 czerwca w naszej szkole odbył się bieg, w którym wzięły udział klasy pierwsze,
drugie i trzecie. Bieg ten składał się z 14 stacji, gdzie kaŜda klasa miała za zadanie
wykonać polecenia, które były punktowane. Klasa z najlepszym czasem i największą
ilością punktów zdobyć mogła atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce, które zajęła klasa
1 te, ufundowane zostały bilety na seans filmowy. Natomiast za miejsce drugie klasa miała
prawo do jednego dnia bez pytania.
Uczniowie pomimo długiej trasy i upalnej pogody dość entuzjastycznie podeszli do
zabawy. Przykładem tego mogą być wysokie noty uzyskane przez druŜyny na
poszczególnych stacjach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali małe co nieco w
postaci słodkich upominków.
Aby obejrzeć zdjęcia ze szkolnego biegu naleŜy wejść na profil naszej szkoły, który
znajduje się na stronie www.facebook.pl.
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Wywiad z nauczycielem języka francuskiego
mgr Jolantą Chaud
-Według mnie najwaŜniejszymi cechami
dobrego nauczyciela są: duŜa wiedza oraz
dobry kontakt z uczniem, tzn. moŜliwość
dialogu. Bardzo waŜna jest cierpliwość,
umiejętność przekazania wiedzy, empatia
oraz sprawiedliwość.
- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym
nauczycielom?
-Po pierwsze, to uświadomić przyszłym
nauczycielom trudności związane z tym
zawodem. Ja jako nauczyciel pracuję juŜ
od ponad 20 lat i w duŜej mierze wpływ na
relacje oraz atmosferę w szkole, mają
nauczyciele, ale takŜe uczniowie.

- Czy ma Pani jakieś szczególne
zainteresowania?

Jolanta Chaud, rok 1994

- Czy wykonywana przez Panią praca
nauczyciela języka francuskiego daje Pani
satysfakcję w Ŝyciu zawodowym?
- Lubię obcować z młodzieŜą. Szczególnie
z taką, która ma motywację do nauki,
chce przyswajać wiedzę. Jeśli młodzieŜ, z
która pracuję okazuje zainteresowanie,
wtedy na pewno satysfakcja jest, i to
duŜa.
- Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły?
- MłodzieŜ podzielona jest na dwie grupy.
Na taką, która chce zdobywać wiedzę i na
taką, która się „nudzi” na lekcjach.
- Jakie cechy według Pani powinien
posiadać dobry nauczyciel ?

Oczywiście. Interesuje się sportem , chodzę
na aerobic w wodzie, lubię słuchać muzyki
klasycznej oraz piosenek francuskich.
Bardzo teŜ lubię czytać i kocham podróŜe.
- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze?
Dla mnie wartością numer jeden jest
SZACUNEK, tzn. poszanowanie drugiego
człowieka, słowo, które niestety nie jest
znane wszystkim uczniom. Imponują mi
ludzie posiadający DUśĄ WIEDZĘ, (JuŜ o
tym mówiłam wcześniej). Rzeczy nabyte
nie mają dla mnie wartości, stąd jestem
przeciwna temu pędowi do konsumpcji.
Imponują mi teŜ ci, którzy potrafią sobie
radzić w Ŝyciu a więc PRACOWITOŚĆ. śYCZLIWOŚĆ teŜ nie
jest mi obca.
Wielkie brawa dla tych, którzy szanują
ludzi starszych, okazując im swoją
bezinteresowną pomoc.
- Dziękujemy bardzo za wywiad i Ŝyczymy
udanych wakacji!

