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GAZETA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. W. KORFANTEGO W
KATOWICACH
wydawana w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Pod opieką:
mgr Ewa Maj
mgr Barbara Michniak

PRZECIEK
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w ZSE
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PRZECIEK
SZKOLNY KIERMASZ KSIĄśEK
8 września 2016 na sali gimnastycznej.
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PRZECIEK
Przywitanie klas pierwszych
Tradycyjnie we wrześniu klasy drugie witały na wesoło klasy
pierwsze. A Ŝe było wesoło i duŜo się działo, to potwierdzi
kaŜdy, oglądając roześmiane twarze naszych pierwszo- i
drugoklasistów oraz nauczycieli.
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PRZECIEK
Bieg szkolny w Parku Kościuszki - Szkoła sportowych talentów.
Jak co roku odbył się bieg w Parku Kościuszki pod hasłem - Szkoła
sportowych talentów. Współzawodnictwo wygrała klasa 3 te
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PRZECIEK
Spotkania z innymi kulturami w ZSE
Grudzień obfitował w naszej szkole w wiele ciekawych wydarzeń. Między innymi odwiedzili nas młodzi
Turcy: Cen i Ahmed, którzy opowiedzieli (oczywiście po angielsku;) o swojej ojczyźnie. Było bombowo!!!
taki suchar ( Say no to RACISM)
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PRZECIEK
Spotkanie z dietetykiem
W ramach akcji Szkoła sportowych talentów zostało zorganizowane spotkanie z dietetykiem,
który wygłosił wykłady o zdrowym Ŝywieniu jak i udzielił indywidualnych porad na temat
zdrowego odŜywiania.

TYDZIEŃ JĘZYKÓW
4 października,EUROPEJSKICH
w ramach Tygodnia Języków Obcych, gościliśmy przedstawiciela katowickiego Centrum
Informacji Europejskiej – Europe Direct. Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat Unii
Europejskiej i języków europejskich. Czy wiecie, Ŝe pytanie w języku hiszpańskim rozpoczyna się odwróconym
znakiem zapytania (¿Hablas español?), a wykrzyknienie – odwróconym wykrzyknikiem (¡Hola!) Czy
słyszeliście o języku el silbo z hiszpańskiej wyspy La Gomera?
Łamańce językowe, palindromy, zapoŜyczenia z języka francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego,
false friends, ciekawe powiedzenia i przysłowia, pisanie swoich imion cyrylicą, odgłosy zwierząt w róŜnych
językach - to zagadnienia i zadania, które dla naszych uczniów przygotowali wolontariusze ze Stowarzyszenia
Aktywności Obywatelskiej "Bona Fides" w Katowicach - Laetitia z Francji, Viktoria i Irina z Białorusi, Xava z
Hiszpanii i Andrea z Włoch. Wolontariusze przeprowadzili ciekawe i inspirujące warsztaty językowe, dzięki
którym uczniowie mogli przekonać się, jaką wspaniała przygodą jest nauką języków obcych.Czy wiecie, Ŝe
pytanie w języku hiszpańskim rozpoczyna się odwróconym znakiem zapytania (¿Hablas español?), a
wykrzyknienie – odwróconym wykrzyknikiem (¡Hola!) Czy słyszeliście o języku el silbo z hiszpańskiej wyspy La
Gomera?
Łamańce językowe, palindromy, zapoŜyczenia z języka francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego,
false friends, ciekawe powiedzenia i przysłowia, pisanie swoich imion cyrylicą, odgłosy zwierząt w róŜnych
językach - to zagadnienia i zadania, które dla naszych uczniów przygotowali wolontariusze ze Stowarzyszenia
Aktywności Obywatelskiej "Bona Fides" w Katowicach - Laetitia z Francji, Viktoria i Irina z Białorusi, Xava z
Hiszpanii i Andrea z Włoch. Wolontariusze przeprowadzili ciekawe i inspirujące warsztaty językowe, dzięki
którym uczniowie mogli przekonać się, jaką wspaniała przygodą jest nauką języków obcych.
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PRZECIEK
Dzień Edukacji Narodowej.
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PRZECIEK
Zajęcia z samoobrony prowadzone
przez Komendę Miejską Policji

17. 10.1016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu samoobrony. Uczyliśmy
się jak skutecznie bronić się w sytuacji zagroŜenia, dodać sobie pewności siebie
uświadamiając sobie swoją siłę i odwagę, która tkwi w kaŜdym z nas. Zajęcia
poprowadził wykwalifikowany i doświadczony instruktor aspirant sztabowy Piotr Widera,
oraz Starszy aspirant Adrianna Mazur.

9

PRZECIEK
Ja i odpowiedzialność prawna.
18 października gościliśmy mgr Aleksandrę Taran, która na co dzień jest doradcą prawnym, a dla
nas poprowadziła szkolenie z zakresu róŜnych aspektów prawa. Poruszone zostały kwestie
odpowiedzialności cywilnej i karnej, cyberprzestępczości, regulacji prawnych bezpośrednio
odnoszących się do Ŝycia szkolnego.

Lekcja hotelarstwa w katowickim hotelu sieci „B&B Hotels Polska”
Dnia 12 października br. klasa 1b hot brała udział w studyjnej wycieczce przedmiotowej, mającej
miejsce w nowo powstałym hotelu przy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. MłodzieŜ naszej szkoły
miała moŜliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania, organizacją pracy oraz procedurami
obsługi gości hotelowych w hotelu klasy ekonomicznej, reprezentowanej przez Hotel B&B**.
Dzięki uprzejmości Dyrekcji hotelu uczniowie zostali zapoznani
z tajnikami pracy w hotelarstwie, zasadami rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy, a takŜe
zakresem obowiązków pracowników tego obiektu.
Bardzo cenna była moŜliwość (oczywiście oprócz oprowadzenia po obiekcie) odbycia swobodnej
rozmowy z hotelarzami, uzyskanie informacji o codziennym dniu pracy w hotelu oraz weryfikacja
zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej i zestawienie jej z praktyką hotelarską.
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PRZECIEK
WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ
12 października odbył się Szkolny Etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, do którego zgłosiło się
27 uczniów z klas II b, IIA, IIIb i IV a hot. Przystąpiło do niego 22 uczniów.
I miejsce
Magdalena Tomalik - Klasa 3a hot
II miejsce
Monika Hanf - Klasa 3a hot
Uczennice będą reprezentować szkołę na Etapie okręgowym w Wiśle 10.01.2017 roku.

Z cyklu: Nasi absolwenci
12 takŜe odbyło się spotkanie z lokalnym pracodawcą, równocześnie absolwentem naszej
szkoły Panem Tomaszem Czypionką, właścicielem restauracji UMAMI SUSHI. Przedstawił on
młodzieŜy klas hotelarskich oczekiwania rynku pracy wobec absolwentów szkół hotelarskich i
gastronomicznych na przykładzie swojej drogi do kariery.
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PRZECIEK
Sportowo-rekreacyjny rajd.

18 października uczniowie naszej szkoły z klasy 2 te i 3 te pod opieką Pani mgr Aleksandry
Balik - Kędzierskiej wzięli udział w V Sportowo Rekreacyjnym Rajdzie Górskim dzieci i
młodzieŜy województwa śląskiego Hala Miziowa 2016.
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PRZECIEK
Eliminacje piłka noŜna — na kąpielisku
''BUGLA''.

14 listopada reprezentacja naszej szkoły brała udział w Mistrzostwach Katowic w pływaniu.
Dziewczęta spisały się po Mistrzowsku :):) Dagmara Laufer zajęła 2 miejsce na dystansie 100
m stylem grzbietowym a Paulina Jarczok 2 miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym.
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PRZECIEK

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu
przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i
koncepcję Olimpiady. KaŜda edycja Olimpiady podporządkowana jest
myśli przewodniej.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieŜy, umacnianie
wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów
szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu
zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie
rozwojowi samodzielnego myślenia.
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W dotychczasowych dwudziestu dziewięciu edycjach Olimpiady wzięło
udział ponad 300 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXIX
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 12 tys.
uczniów z ponad 800 szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej naleŜy do jednej z najbardziej popularnych pod względem
liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zasilają szeregi kadr menedŜerów, nauczycieli akademickich i
fachowców w róŜnych dziedzinach praktyki gospodarczej (zobacz
sylwetki dotychczasowych zwycięzców Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej).
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