Gazetka szkolna
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

w Gliwicach
UWAGA!!!
Konkurs na tytuł gazetki szczegóły na ostatniej stronie

Rok 1, numer 1
X 2014

Wstępniak…
Minęło kilka tygodni od doniosłej historycznie chwili,
gdy ogłosiłem inaugurację działalności Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.
Ten początek roku był szczególny. Nie tylko pierwszoklasiści, ale również wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej, który został połączony z Zespołem Szkół
Ekonomiczno-Usługowych, po raz pierwszy przywitali
nowy rok szkolny w naszych murach.
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„Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.”
- napisała Wisława Szymborska. Jeśli tak jest, to pełen
optymizmu wyruszam z Wami w drogę, która przyniesie wiele nowych wyzwań, ale będzie również kontynuacją dotychczasowych działań każdego z nas.
Przed nami wszystkimi czas wytężonej pracy, wielu
zadań i obowiązków, ale i z pewnością możliwości
Rys.: Monika Rajek z kl. 4 EH
odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok,
w największej mierze zależy od nas samych, od naszych postaw, motywacji do pracy.
Walt Disney powiedział kiedyś takie piękne słowa: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także
tego dokonać”.
Życzę Wam wszystkim wiary we własne możliwości. Niech ten rok szkolny upłynie Wam na spełnianiu marzeń. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego sukcesu.
Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1

„Bo jak nie my, to kto?”, czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w CKZiU nr 1
1 września 2014 r. w hali sportowej odbyła się uroczysta
inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Dyrektor Krystian Szatka symbolicznym gestem przecięcia wstęgi otworzył podwoje nowej placówki
oświatowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.
Powstała ona z połączenia dwóch szkół: ZSP i ZSEU.
Dyrektor, witając wszystkich w jej progach, wyraził przekonanie,
że
tylko
pozytywne
zaangażowanie
każdego
z nas sprawi, że stanie się ona NASZĄ szkołą.

Na zdjęciu: występ artystyczny młodzieży naszej szkoły

Z optymistycznym przesłaniem utożsamiła się również utalentowana młodzież,
która pod egidą opiekunów (pp. M. Morel, G. Mandelka, A. Dec, M. Kopeć)
przygotowała nastrojowy program artystyczny. I tak wkroczyliśmy do nowego Centrum, które teraz codziennie oswajamy. „Bo jak nie my…”.
Na zdjęciu: uroczyste przecięcie wstęgi przez pana dyrektora

Otrzęsiny
26 września 2014 r. w auli CKZiU nr 1 odbyło się
„Ślubowanie klas pierwszych”. Wszystkich przybyłych
serdecznie przywitał pan dyrektor Krystian Szatka.
Następnie wniesiono poczet sztandarowy,
a przedstawiciele poszczególnych klas złożyli
uroczystą przysięgę. Pan dyrektor pasował pierwszoklasistów na uczniów CKZiU nr 1.
W części konkursowej uczniowie rywalizowali
w kilku kategoriach. Najpierw musieli przeliterować
wylosowane wyrazy, następnie odpowiadali na pytania dotyczące naszej
szkoły. W ramach kolejnej kategorii uczniowie odgrywali
scenki rodzajowe, w których musieli rozwiązać określone
problemy dotyczące szkolnego życia. W rywalizacji najlepsza okazała się klasa 1AC. Werdykt ogłosił przewodniczący jury, czyli dyrektor szkoły.

Kącik prawidłowego żywienia poleca p. Norek
10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA
MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM*
1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej
w piramidzie.
2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa
na sprawność i prawidłową sylwetkę.
3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty
znajdujące się w podstawie (na dole) piramidy.
4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3–4 porcje mleka lub produktów
mlecznych, takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja.
Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
10. Pij codziennie co najmniej 6 szklanek wody.
*wg Instytutu Żywności i Żywienia, 2009

Na zdjęciu: moment „pasowania” pierwszaków

Obchody Europejskiego Dnia Języków
W dniu 26 września 2014 roku uczniowie klasy 2AL wzięli udział
w wycieczce do Wrocławia. Wyjazd ten został zorganizowany z okazji
Europejskiego Dnia Języków. W ramach tych obchodów uczniowie
uczestniczyli w imprezie plenerowej, która odbyła się na płycie wrocławskiego Rynku. Wykonując różnorodne zadania, młodzież miała okazję
wykazać się umiejętnościami językowymi i wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych. Zadania te polegały m.in. na rozwiązaniu krzyżówki
dotyczącej Austrii i dopasowaniu nazwisk do zdjęć przedstawiających
sławnych Niemców. Uczniowie układali również z puzzli mapę
Niemiec, grali w obcojęzyczne „Domino” i dobierali nazwy do przedstawionych na planszach czynności. Przygotowane konkurencje utwierdziły
młodzież w przekonaniu, że nauka języków obcych może dawać wiele
satysfakcji i być źródłem świetnej zabawy. W tych zmaganiach towarzyszyły uczniom panie: Justyna Ryczyńska i Agnieszka Kasprzyk.

Na zdjęciu: uśmiechnięte i zadowolone uczennice we Wrocławiu

Zlot młodzieży w Toszku
20 września 2014 r. uczniowie naszej szkoły wraz z p. G. Stachurą
i p. B. Garstką wyjechali na zlot młodzieży w Toszku. Mimo to że na
początku imprezy pogoda nie dopisywała, wolontariuszom nie zabrakło
motywacji i chęci, by rozweselić gliwickie dzieci.
Organizowane były różne zabawy tj.: dwa ognie, piłka nożna
czy bule. Po wyczerpujących konkurencjach sportowych nadszedł
c z a s n a pop is y a r t ys t yc z n e n aj mło ds z yc h . Dz i e ci
z zaangażowaniem zaprezentowały przygotowany program.
Uczniowie CKZiU nr 1 przekonali się, że siła sprawcza ich uczynków
przynosi wspaniałe rezultaty. Radość podopiecznych inspiruje do krzewienia wolontariackiej idei.

Na zdjęciu: pp. G. Stachura i B. Garstka z wolontariuszami

Dzień Edukacji Narodowej…
...znamy bardziej jako Dzień Nauczyciela, bo nieodłącznie związany
z widokiem uczniów, którzy dziękują pedagogom za ich pracę. Z myślą
o pracownikach szkoły kl. 1AL pod opieką p. Anny Sanockiej przygotowała
krótki program artystyczny - Wiadomości z CKZiU nr 1 z przymrużeniem
oka.

Wolontariat w akcji
Dnia 27 września 2014 roku w hali Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
odbyły się targi ekologiczne. Wolontariusze z CKZiU nr 1 Szkolnego Klubu Wolontariuszy prowadzili kącik „eko - malucha”.
Zorganizowano różne atrakcje dla dzieci, w tym: malowanie twarzy,
rysowanie „eko - wojowników”, kolorowanie różnych obrazków.
Najlepsze prace zostały wyróżnione ekologicznymi nagrodami: długopisy,
plakietki itp. Wolontariusze zajmowali się również wypełnianiem ankiet
wśród przybyłych gości, a także służyli pomocą obecnym na targach
sprzedawcom.

Na zdjęciu: uczennice jako prezenterki wiadomości

Zebrani w auli mogli obejrzeć relację z pokazu mody dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, fragmenty wywiadu z panem ministrem, który
obiecał podwyżki, czy też posłuchać wiadomości sportowych dotyczących
meczu piłki nożnej między wuefistami i wuefistkami oraz muzycznego flesza przygotowanego dla nauczyli warsztatów. Dyrektor szkoły, p. Krystian
Szatka złożył wszystkim pracownikom życzenia, a prezenterki zaprosiły na
następne wydanie wiadomości za rok.

Na zdjęciu: wolontariuszki z CKZiU nr 1

Szkolny Klub Wolontariatu na meczu Piasta
W sobotę 20 września 2014 r. grupa sześciu uczennic ze Szkolnego
Klubu Wolontariatu (klasa 2TT) udała się wraz z opiekunem na stadion
Piasta, na mecz Piast Gliwice - Cracovia Kraków.

Na zdjęciu: klasa 1AL

Salon Maturzysty
26 września 2014 r. klasy
4TA, , 4TG, 4TT i 4EH wraz
z opiekunami (p. A. Żuraw,
p. I. Parat, p. G. Stachura
i p. W. Biadacz) uczestniczyły
w Salonie Maturzysty organiz o w a n y m
p r z e z
Perspektywy
w Centrum
Edukacyjno – Kongresowym
Politechniki Śląskiej.
Młodzież brała udział w wykładach dotyczących nadchodzącej wielkimi krokami matury,
a także mogła zapoznać się
z
ofertą
różnych
uczelni
wyższych.
Uczniowie zaopatrzeni w broszury, ulotki i informatory mogą teraz
w zaciszu naszej szkolnej czytelni projektować swoją przyszłość.

Przed imprezą jak
i w trakcie przerwy
wolontariuszki malowały twarze kibicom
oraz opiekowały
się dziećmi
Piast górą!!!
w strefie
V I P .
D z i ę ki
i ch
dopingowi Piast wygrał 4:2. Dziewczynom towarzyszyły
uśmiechy na twarzach, bardzo podobał
im się doping i przyśpiewki fanów Piasta.
Taka działalność to
ich żywioł.

Na zdjęciu: uczennica z maskotką Piasta

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Godziny pracy biblioteki:

Przewodniczący - Krzysztof Romańczyk - kl. 3AC
Zastępcy:
Daniel Jarlak - kl. 3AL
Sylwia Sepetowska - kl. 2TA
Martyna Sierant - kl. 2TB
Katarzyna Koszmider - kl. 3TA

poniedziałek: 7.30 -15.00
wtorek: 8.00-15.00
środa: 8.00 -15.00

Uczniów zainteresowanych współpracą z Samorządem prosimy o osobisty kontakt z opiekunami, którymi są Grzegorz Mandelka i Barbara Flis.
W przyszłości planowana jest akcja charytatywna
i zbiórka „Góra Grosza”.

czwartek: 8.00 -15.00
piątek: 8.00-15.00

Kontakt mailowy z Samorządem:
samorzad@ckziu.gliwice.pl.

Prezydium Rady Rodziców CKZiU
2014/2015 r.

Szkolny gabinet pedagogiczny
i doradcy zawodowego
PEDAGOG SZKOLNY :

Przewodnicząca: Gabriela Samek

poniedziałek: 8.00 - 11.00
wtorek: 8.00 - 15.00

Sekretarz: Arleta Perkowska

środa: 9.00 - 13.00
Skarbnik: Dariusz Dzenis

czwartek: 10.00 - 14.00

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Piotr Dawicki

Stanisława Pierzchalska,
Monika Marcinkiewicz,

relacja z Dnia Sportu i festynu dla rodziców,
Święta Niepodległości w CKZiU...

Weronika Biadacz

Z-ca przewodniczącej: Dariusz Kubiński

Członkinie komisji rewizyjnej:

W następnym numerze m.in.:

piątek: 8.00 - 12.00

DORADCA ZAWODOWY:

Osoby zainteresowane współtworzeniem gazetki szkolnej zapraszamy do współpracy.
Prosimy o kontakt z opiekunami gazetki, którymi są:
Julianna Smolik i Monika Malczyńska - Krauz.
Materiały można również przesyłać na adresy:
smolik@ckziu.gliwice.pl
malczynska@ckziu.gliwice.pl

Agnieszka Wiktorczyk - Żuraw
poniedziałek: 11.20 -12.50
wtorek 8.30 – 11.30

Hanna Brodiuch.

środa: 8.45-16.00
czwartek 8.45 – 15.45
piątek 8.00 – 12.00

UWAGA KONKURS!!!
Ogłaszamy konkurs na tytuł gazetki szkolnej CKZiU nr 1.
Propozycje prosimy składać w bibliotece szkolnej do 7 listopada br.
Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony.

