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PRZECIEK
HUMOR
Zapytano studentów (z trzech róŜnych wydziałów)
ile wynosi liczba pi.
Matematyk (z pamięci): 3,14159...
Fizyk (narysował kółko, pomyślał chwilę): jakieś 3,1 3,2
Ekonomista (po chwili namysłu): A ile ma być?

Egzamin w liceum ekonomicznym.
- Co rozumiesz pod pojęciem „chybiona inwestycja kapitałowa” – pyta nauczyciel.
Uczeń po chwili zastanowienia:
- No..., jak się na przykład własną siostrę do
kina zaprosi...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIAśKI

Z okazji Międzynarodowego Dnia KsiąŜki dla dzieci Samorząd Szkolny z Biblioteką zorganizował zbiórkę ksiąŜek dla
dzieci z Domu Aniołów StróŜów i dla Katolickiej Fundacji
Dzieciom z parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach.
W ramach akcji:„Cała Polska Czyta Dzieciom” zorganizowaliśmy dla dzieci czytanie bajek w Przedszkolu „Pałacyk” w
Pałacu MłodzieŜy w Katowicach. Przedszkolakom bardzo się
podobały czytane przez naszych uczniów bajki Tuwima i Brzechwy. Dyrektorka Przedszkola „Pałacyk” liczy na
powtórzenie akcji w roku następnym.
Zebrane ksiąŜki przekazaliśmy dzieciom z Domu Aniołów StróŜów i Katolickiej Fundacji Dzieci z parafii św.
Ap. Piotra i Pawła w Katowicach oraz dzieciom z Przedszkola w Sosnowcu.
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MUZYKA NA LETNIE WIECZORY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

David Guetta - Hey mama
Deorro Five - hours
DJane HouseKat -girls n luv
Felix Jaehn - ain’t nobody
Madcon - don’t worry
Major Lazer - Leon On
Nora En Pure - Come with me
Dj Snake - Turn down for what
Dj Snake - You know sou like it
Tiesto - Secrets

ERASMUS +

W tym roku nasi uczniowie klas trzecich wzięli udział w projekcie „Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa –
zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa” Erasmus. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas trzecich
kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Grupa 20 osób wyjechała na 3-tygodniowe praktyki w hotelach w Rimini we
Włoszech w terminie 24.05.2015 r. - 14.06.2015 r. Wybraliśmy Włochy jako kraj docelowy ze względu na doskonale rozwinięty rynek turystyczny, wieloletnie doświadczenie w branŜy hotelarskiej, hotele o wysokim europejskim standardzie, a
takŜe bogactwo kulturowe, liczne zabytki oraz stosunkowo niewielką odległość tego kraju od Polski. W czasie prac przygotowawczych uczniowie musieli uczestniczyć w szkoleniach zorganizowanych przez szkołę, zdobyli dodatkową wiedzę z
zakresu przedmiotów hotelarskich, języka angielskiego zawodowego oraz ogólnego, podstaw języka włoskiego oraz elementów kultury i tradycji Włoch. Szkolenie psychologiczne przygotowało ich do samodzielności, dłuŜszej rozłąki z rodziną, ale i wspierania siebie nawzajem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. We Włoszech naszymi uczniami opiekowali się Pani Aleksandra Duraj, Pani Aldona Ciszewska - Ludwig oraz Pan Marek Halama. Uczniowie przed wyjazdem mogli
wybrać sobie w jakim dziale chcą pracować a mianowicie mieli do wyboru: kelnerstwo lub housekeeping . Po zakończeniu
praktyki zawodowej uczestnicy projektu uzyskali certyfikaty Europass Mobilność, które potwierdzą okres szkolenia odbywany we Włoszech w ramach wyjazdu zorganizowanego – europejską ścieŜkę kształcenia . Jest to poświadczenie zdobytej
wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, które będą uznawane w wielu krajach oraz atut, który da naszym uczniom większe
szanse znalezienia się na zmiennym rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Sylwia Leputa
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Biblioteka poleca:
Arche Vicki: Moje francuskie Ŝycie. Wydawnictwo Pascal
Castagno Dario: Dzień w Toskanii. Wydawnictwo Pascal
Smak podróŜy. Przewodnik kulinarny po 10 krajach Wydawnictwo Pascal
Przeczytaj! Naprawdę warto!

W wakacyjnym
nastroju
- czyli… nie róbta, co
chceta!
Dla wielu – czas wakacji, to dwa miesiące wytchnienia od obowiązków szkolnych. Dla innych to czas nieograniczonego szaleństwa. Podczas gdy jedni pakują plecaki i przeliczają kalorie zabierane w puszkach, inny przygotowują plastikowe worki na… zwłoki. Dla pogotowia ratunkowego i policji szykują się kolejne Ŝniwa
śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.
Tylko latem, na polskich drogach, w lipcu i sierpniu ginie
Ponad 1000 osób, gdzie główną przyczyną wypadków jest czołowe zderzenie pojazdów i nadmierna prędkość. Ponad 400 osób w
tym czasie ginie w nurtach rzek, jeziorach i Bałtyku; w tym blisko 100 ofiar to dzieci. Ponad 600 osób spędzi resztę Ŝcia przykutych do wózka. Podpisali na siebie wyrok skacząc do wody. Wakacje, wakacje, wakacje…
Autor niniejszego tekstu, będący ratownikiem wodnym, kilka lat temu miał wątpliwą przyjemność poszukiwania
– wraz z policją – i wydobycia z jeziora topielca. I znowu przyczyną tragedii była bezmyślność i alkohol!
Znane powiedzenie Jerzego Owsiaka „Róbta, co chceta”, nie zawsze sprawdza się w Ŝyciu. Ludzie pochłonięci
absolutną wolnością bez granic, zostają przez nią poŜarci!
Brak rozsądku i ograniczeń wpływa szczególnie destrukcyjnie
na młodzieŜ, choć nie brakuje ofiar wśród
starszej grupy osób

„ Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest
poŜyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam
się niczym
zniewolić” – jednoznacznie twierdzi Apostoł Paweł w I liście do
Koryntian 6/12.; by nieco dalej dodać: „(…) wszystko wolno, ale nie wszystko buduje”.

I osobiście, w tym miejscu zastanawiam się, kogo słuchać – Jerzego Owsiaka czy Apostoła Pawła? Wybieram
Pawła…
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IX Konkurs fotograficzny pt. ”Wakacje 2015”
Zapraszamy do udziału w VI Konkursie fotograficznym pt. ”Wakacje 2015”
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.

Miejski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Miło nam zakomunikować, Ŝe 2 nasze uczennice zakwalifikowały się do II etapu Konkursu Wiedzy o
Samorządzie Terytorialnym . Szczęśliwi uczestnicy konkursu to: Patrycja Kulik ,kl. 3 te i
Natalia Słupianek kl. 3 te.
Gratulujemy sukcesów i Ŝyczymy kolejnych osiągnięć, a pani Barbarze Michniak i pani BoŜenie Kaszubie
dziękujemy za inspirację i pomoc.
Finał konkursu Miejskiego odbędzie się 11 czerwca br. Trzymamy kciuki !!
W dniu 17 VI br w Urzędzie Wojewódzkim odbył się Finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym .Nasza Patrycja Kulik uczennica kl. 3 te zajęła 3 miejsce, a Natalia Słupianek otrzymała wyróŜnienie. Poziom konkursu był bardzo wysoki. II etap składał się z 2 części : odpowiedzi na 3 pytania i przygotowanie
prezentacji.Jeszcze raz gratulujemy tak wielkiego sukcesu!!!

SAMORZĄD SZKOLNY
Opiekun mgr Renata Walas

PRZEWODNICZĄCA
SZKOŁY:
Katarzyna Wieczorek 1te

SKŁAD SU:
Agata Wojt
Natalia Okoń
Katarzyna Szolc
Maciej SkręŜyna

ZASTĘPCY:
Wiktoria Dudzińska 2b hot
Kamil Machulec 1 te

SKARBNIK:
Martyna Kupczak 2 te

RADA MŁODZIEśOWA:
Katarzyna Wyłupek

przeciekzse2@interia.pl
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PRZECIEK
śYCZENIA WAKACYJNE

Ciepłych, słonecznych, bezpiecznych i radosnych WAKACJI !!!
Ŝyczy redakcja PRZECIEKU :)
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym :)

Zaproszenie!
W piątek 26 czerwca 2015 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
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ABSOLWENTKA O SZKOLE
Wspomnienia …
Kiedy we wrześniu 2011 roku pierwszy raz przekroczyłam próg naszego technikum, pomyślałam, Ŝe to będzie bardzo
cięŜki okres w moim Ŝyciu. Zupełnie nowe przedmioty, duŜa ilość godzin lekcyjnych, nowe otoczenie i znajomi, inny
system oceniania i inni nauczyciele. Nic bardziej mylnego... Bardzo szybko, kaŜdy z nas zaprzyjaźnił się ze sobą i
przyzwyczaił do nowych warunków. Trafiłam na wspaniałą klasę, która była bardzo zgrana, pomocna . Od tej chwili
wiedziałam, Ŝe to będą ciekawe i wspaniałe lata.
Szkoła jako budynek wywarła na mnie bardzo dobre wraŜenie. Jest bardzo obszerna w stosunku do ilości uczęszczających tam uczniów. Na przerwach jest bardzo duŜo miejsca, klasy nie przeszkadzają sobie nawzajem. Na terenie szkoły
obowiązywały identyfikatory. Wiele uczniów skarŜyło się na nie, aczkolwiek ja byłam z nich bardzo zadowolona,
wprowadzały taka powagę i dyscyplinę.
W pierwszej klasie bardzo zaskoczyła mnie nauczycielka z rachunkowości- Pani Beata Krieger. Jest to osoba kochająca swój zawód i wspaniale przekazująca wiedzę innym. Jest „uczulona” na uczniów, którzy są leniwi, nie chcą się
uczyć i przychodzą na lekcje aby sobie „posiedzieć”. Nigdy wcześniej na swojej drodze nie spotkałam tak ambitnego
nauczyciela. Rachunkowość przez te 4 lata to była zdecydowanie moją piętą achillesową, nie przypadła mi do gustu,
natomiast Pani Krieger zawsze potrafiła wszystko 100 razy wytłumaczyć.
Pani Barbara Michniak to nasza Pani z Biblioteki. Zawsze chętna do pomocy szczególnie przy bibliografii do prezentacji maturalnej! Sprawdziany, referaty, streszczenia, lektury– nie były niczym trudnym, gdy poprosiło się o pomoc Panią Michniak. Biblioteka zawsze była miejscem gościnnym i ciepłym, takim domowym. MoŜna było zrobić sobie herbatkę, kawę zalać zupę! Zawsze moŜna było odpocząć czy teŜ pouczyć się, powtórzyć, poczytać na okienku, pograć w
szachy. Bardzo pozytywna osoba, którą będę długo i serdecznie wspominać.
W drugiej klasie poznałam Panią z biologii – BoŜenę Kaszubę. Jest to kolejny nauczyciel, który niesamowicie mnie
zaskoczył. Pani Kaszuba ma przeogromną wiedzę nie tylko z biologii, ale teŜ i z historii. RównieŜ jest to niesamowity
człowiek. Bardzo dobrze uczy i przede wszystkim uczy całym swoim sercem.
W tym okresie równieŜ zaczęłam trenować curling. Wszystko dzięki Pani z WFu - Annie Wrzask, która w czasie zimy
zabrała całą klasę do Spodka, aby zapoznać się z tym sportem. Trenuję do dzisiaj i bardzo jej za to dziękuję!
Strasznie polubiłam Panią z języka angielskiego – Aleksandrę Duraj. Niesłychanie ciepła, cierpliwa, Ŝyczliwa, otwarta
i UŚMIECHNIĘTA dla uczniów osoba. Ilekroć ktoś potrzebował pomocy to Pani Duraj od razu z uśmiechem na twarzy mu jej udzielała.
W trzeciej klasie poznałam Pana z prawa i WOSu – Michała Szwestkę. Jest to człowiek, który jest niewiarygodnie
otwarty na młodzieŜ i wiecznie uśmiechnięty z bardzo dobrym poczuciem humoru. Ma tak cudowne podejście do lekcji i naszej edukacji, Ŝe z czystą przyjemnością uczyłam się jego przedmiotów. Przesyłał nam świetne materiały do
nauki, był zawsze przygotowany do lekcji, nie oszczędzał na swojej drukarce dla nas :).
Czwarta klasa skończyła się bardzo szybko... Zakończył się pewien etap w moim Ŝyciu. Pomimo, Ŝe zmieniła mi się
koncepcja na Ŝycie i jednak ekonomiczny kierunek to nie jest to co bym chciała robić w Ŝyciu, to nie Ŝałuję, Ŝe poszłam właśnie do tej szkoły. Gdybym miała jeszcze raz wybierać do jakiej szkoły chcę pójść, wybrałabym tak samo,
poniewaŜ ta szkoła i ten kierunek pokazał mi, Ŝe nie tylko liczą się tylko lekcje i odrabianie zadań. Liczy się przede
wszystkim z kim masz te lekcje i kto zadaje ci te zadania domowe. Z taka kadrą nauczycielską mogłabym i 6 lat się
uczyć :). Zawsze będę polecać tą szkołę innym, poniewaŜ czy lubią ten kierunek czy teŜ nie, to z pewnością nie będą
się w niej nudzić i bardzo duŜo z niej wyciągną do przyszłego, dorosłego Ŝycia.
M.
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Wywiad z nauczycielem geografii i
edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Izabelą Zauchą

Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela daje Pani satysfakcje w Ŝyciu zawodowym?
Praca z młodzieŜą jest czasami trudna i stresująca, ale satysfakcjonująca. Zawłaszcza jeŜeli widać efekty w
postaci zainteresowania uczniów problemami poruszanymi na lekcjach. Mam nadzieję, Ŝe część wiedzy o świecie zostanie im w świadomości. Lubię kontakt z uczniami, zwłaszcza bezpośredni, bo wtedy najlepiej moŜna
poznać człowieka.
Jak ocenia pani młodzieŜ naszej szkoły?

Pracuję w naszej szkole dopiero od roku i poznałam jedynie klasy pierwsze i część drugich, ale mogę powiedzieć, Ŝe większość z uczniów to bardzo sympatyczni młodzi ludzie, mający własne zdanie, z poczuciem humoru, angaŜujący się w Ŝycie szkoły. Pracuje mi się tutaj bardzo dobrze.
Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry nauczyciel?
Cechy dobrego nauczyciela wynikają zapewne z jego osobowości, ale mogą teŜ zostać nabyte w wyniku doświadczenia w pracy z młodzieŜą. Dlatego nie kaŜdy nadaje się do tego zawodu. Na pewno nauczyciel musi
być kompetentny, wymagający i konsekwentny w stosunku do uczniów i siebie. Powinien mieć poczucie humoru i dystans do siebie, być elastycznym rozumieć problemy uczniów, a jednocześnie zachować pewien dystans w relacjach z uczniem.
Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom?
Uzbroić się w cierpliwość, być wytrwałym, ciągle uczyć się czegoś nowego. Nie zraŜać się niepowodzeniami.
Najlepsza receptą jest robić to co się lubi i polubić własnych uczniów.

Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą musiała Pani sobie poradzić?
W mojej kilkunastoletniej pracy w szkole zdarzały się trudne sytuacje nie raz. Najczęściej były one związane z
problemami rodzinnymi uczniów, moich wychowanków. Inną trudną sytuacją był klasowy konflikt, który jako
wychowawca z pomocą pedagoga szkolnego musiałam rozwiązać, będąc jednocześnie mediatorem i sędzią.
Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze?
Wiele jest wartości, które są dla mnie waŜne, ale najbardziej uczciwość wobec siebie i innych, szacunek dla
innych ludzi, empatia.
Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz pracy zawodowej?
Moje zainteresowania spowodowały, Ŝe wybrałam studiowanie geografii. Ulubioną formą spędzania czasu jest
turystyka górska, zwiedzanie Polski (i nie tylko) na rowerze. Czasami uprawiam nordic-walking. Uwielbiam
czytać ksiąŜki, szczególnie fantastykę, kryminały, dokumenty.
Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym?
Mam szczęśliwą rodzinę oraz grono przyjaciół, z którymi lubię spędzać czas.
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