
        

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Nauczycie-

lom, Pracownikom oraz Rodzicom i Uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1, by nadchodzące Święta były dla Was niezapomnianym czasem 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

 Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszyst-

kich bliskich Wam osób. 

 Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie 

opuszcza Was pomyślność i spełniają się najskrytsze marzenia. 

 

 Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1 

Rys.: Monika Rajek z kl. 4 EH 
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W NUMERZE M.IN..: 

WESOŁYCH ŚWIĄT 

A podobno jest gdzieś ulica 

(lecz jak tam dojśd? którędy?)                     

ulica zdradzonego dzieciostwa, 

ulica Wielkiej Kolędy. 

Na ulicy tej taki znajomy, 

w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, 

stoi dom jak inne domy, 

dom, w którym ześ się urodził. 

Ten sam stróż stoi przy bramie. 

Przed bramą ten sam kamieo. 

Pyta stróż: "Gdzieś pan był tyle lat?” 

"Wędrowałem przez głupi świat." 

Więc na górę szybko po schodach. 

Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda. 

Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. 

I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 

I brat, co miał okarynę. 

Potem umarł na szkarlatynę. 

Właśnie ojciec kiwa na matkę, 

że już wzeszła Gwiazda na niebie, 

że czas się dzielid opłatkiem, 

więc wszyscy podchodzą do siebie 

i serca drżą uroczyście, 

jak na drzewie przy liściach liście. 

Jest cicho. Choinka płonie. 

Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie 

blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata, płynie kolęda na okarynie: 

LULAJŻE, JEZUNIU, 

MOJA PEREŁKO, 

LULAJŻE, JEZUNIU, 

ME PIEŚCIDEŁKO.                                        Konstanty Ildefons Gałczyoski         1947 

POWRÓT 

Ho, ho, ho… Czy są 

tu jacyś grzeczni 

uczniowie? 



 

„Kodeks ucznia blues…” 

Na zdjęciu: Maciej Osuch i dyrektor szkoły 

            

19 listopada 2014 r. odbył się w naszej szkole I Uczniowski  Salon Edukacyjny.  

W auli im. Konstytucji 3 Maja spotkali się uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 1 oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich 

kilku szkół ponadgimnazjalnych wraz z  opiekunami. Gościem Salonu był Maciej Osuch  – wizytator delegatury Kuratorium 

Oświaty w Gliwicach, specjalista z zakresu praw i  obowiązków ucznia.  

Pan dyrektor, Krystian Szatka, przedstawił istotę, cele i założenia „Uczniowskiego  Salonu Edukacyjnego”, a następnie uroczyście 

zaanonsował otwarcie pierwszego spotkania, którego tematem były prawa i obowiązki ucznia we współczesnej szkole. Zaproszony 

gość wystąpił jako ekspert w omawianej dziedzinie.  

 

Przyczynkiem do dyskusji był fragment filmu Magdaleny 

Łazarkiewicz „Ostatni dzwonek”. Maciej Osuch porównał 

sytuację uczniów w szkole kiedyś i dziś. Następnie w trakcie 

debaty w kontrowersyjny sposób odpowiadał na pytania za-

dawane przez członków samorządu: Martynę Sierant, Sylwię 

Sepetowską, Katarzynę Koszmider  i Daniela Jarlaka. Poru-

szana problematyka dotyczyła między innymi swobody wy-

powiedzi, procedury zwalniania się z lekcji, ustalania oceny 

z zachowania, możliwości usprawiedliwiania się po osiemna-

stym roku życia. Uczniowie chcieli również dowiedzieć się 

czy w szkole powinien działać rzecznik praw ucznia i czym 

powinien się zajmować.  

 

Niewątpliwą atrakcją Salonu, mocnym punktem 

programu była prezentacja uczniów uzdolnionych  

z CKZiU nr 1. Daria Owieśna z klasy 2 AL wykona-

ła rewelacyjnie utwór „The Climb”. Natomiast 

świetny Daniel Trzemżalski  z klasy 4 TW zaprezen-

tował się w tańcu.  Towarzyszył mu beatboxując 

Mateusz Grabowski z tej samej klasy. Obydwa wy-

stępy spotkały się z uznaniem publiczności. Podczas 

krótkiego wywiadu Daria i Daniel opowiedzieli tak-

że o swoich pasjach i  dotychczasowych osiągnię-

ciach.  

Pierwszy historyczny Salon zakończył się zdrowym 

poczęstunkiem przygotowanym przez warsztaty 

szkolne. 

 

 

 

 

     

 

Gwiazdy naszej szkoły...  

czyli Daria Owieśna, 

Daniel Trzemżalski  

i Mateusz Grabowski 
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XII RAJD O PUCHAR JESIENI 

 ...nawiązywał do uczczenia 96. rocznicy odzyskania niepodległości a jego motto brzmiało: "Szanujemy przeszłość, patrzymy  

w przyszłość". W swoich założeniach organizatorzy zakładali propagowanie turystyki, poznawanie miasta i miejsc pamięci  

narodowej znajdujących się na jego terenie. Jesienny rajd na dobre zagościł w tradycji szkoły, skupiając coraz szersze  

kręgi zainteresowanych. W tym roku, oprócz licznie zgromadzonej młodzieży CKZiU nr 1, uczestniczyli w nim wychowankowie  

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uczniowie gliwickich i powiatowych gimnazjów. 

   Podczas imprezy uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii Gliwic i Polski,  a pokonywaniu nierzadko trudnych tras 

towarzyszył duch dobrej, sportowej rywalizacji. Celem, do którego podążały zespoły z różnych części miasta było CKZiU nr 1, gdzie poza 

komisją oceniającą czekała na wszystkich przepyszna grochówka. Niektóre grupy wyróżniały się ciekawymi strojami, jednak na szczególną 

nagrodę w tej kategorii zasłużyli Wiktoria Wróblewska (kl. 2 AU) i Jacek Grudniewski (kl. 2 UH). Misternie wykonane przez nich kostiu-

my wzbudzały ogólny podziw.  

 Część oficjalną uroczystości stanowiła akademia, podczas której pan dyrektor, Krystian Szatka, nawiązał do tradycji  

i  podkreślił konieczność poszukiwania nowych form wyrazu dla kultywowania naszej polskiej historii. Z pewnością jesienny rajd jest do-

skonałą ku temu alternatywą. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie rozpo-

częły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów klasy 2au. Przedstawienie w skrócie ukazywało dzieje narodu polskiego w dą-

żeniu do uzyskania niepodległości. Występ wzbogaciły pieśni patriotyczne i  utwory Czerwonych Gitar odśpiewane przez Darię Owieśną  

i Martina Menzela, uczniów klas drugich naszej szkoły. Po występach artystycznych głos zabrał dyrektor szkoły, który 

wręczył  zwycięskim drużynom nagrody. 

Puchar XII Rajdu przyznany został klasie 4 CL. Gratulujemy uczniom  

i  wychowawcy! 

Aż strach się 

bać...buuu... 

Na zdjęciu: zwycięska klasa 4 CL z panią wychowawczynią R. Norek 

To my Czerwone 

Kapturki  

z kl. 4 AT! 

Czekamy na Babcię 

Na zdjęciu: Daria Owieśna i Martin Menzel 



 W dniu 22 października 2014 r. odbył się II Szkolny Kiermasz Zdrowego Żywienia. W ramach Kiermaszu zorganizowano 

konkurs kulinarny pod hasłem - Z jabłkiem w tle. W konkursie wzięło udział 11 zespołów, nie tylko z klas gastronomicznych, ale także 

hotelarskich, handlowych i ekonomicznych. Zadanie konkursowe polegało na sporządzeniu  potraw, w których jednym ze składników 

miały być jabłka. Uczniowie suto zastawili stoły wspaniałymi przysmakami. Jury konkursowe oceniało efekty pracy młodzieży biorąc 

pod uwagę nie tylko smak i wygląd potraw, ale również wystrój i dekorację stoiska. Pierwsze miejsce przyznano klasie 3 BU, drugie 

miejsce – klasie 2 AG, a trzecie – klasie 1 AU. Równocześnie klasa 3 AC prowadziła bar koktajlowy, w którym serwowano zdrowe 

koktajle owocowo–warzywne. Cieszyły się one dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli. Ze sprzedaży wyrobów na stoiskach  

i w barze uzyskano kwotę 584,46 zł, która będzie przeznaczona na szczytny cel. Najwięcej pieniędzy zebrała klasa 2 AG – 100 złotych. 

Dodatkowo, nauczyciele przedmiotów gastronomicznych, ufundowali nagrodę specjalną za najbardziej zaskakującą potrawę z jabłkiem 

w tle. Wygrała zapiekanka z ziemniaków i jabłek, przygotowana przez uczennice klasy 3 BU – Wiktorię Pietruszkę i Patrycję Suchan.  

Szkolny Kiermasz Zdrowego Żywienia 

Dzień Sportu 

     22 października był dniem szczególnym w życiu naszej  "nowej" rzeczywistości. Uczniowie, którzy jeszcze niedawno rywalizowali ze 

sobą w różnych konkurencjach i dyscyplinach, podczas dnia sportu wspólnie bawili się w pięknej hali. 

 Inauguracji imprezy dokonał pan dyrektor, Krystian Szatka, życząc wszystkim radosnej i sportowej atmosfery. Nasza kochana Oleńka 

Dec, wraz z grupą dziewcząt,  swoim występem wprowadziła nas w taki klimat , że mogliśmy już pominąć rozgrzewkę przed czekającą 

nas siatkówką. Koszykówka to domena pana Darka Łastawieckiego, którego podopieczne zaprezentowały wiele sztuczek technicznych 

rodem z NBA. Pokazowy mecz futsalu dziewcząt zaznaczył dużą popularność tej dyscypliny i niemałe umiejętności  wśród uczennic. Pan 

dyrektor, Krystian Szatka, uhonorował zwycięzców pucharami , dyplomami i symbolicznymi słodkościami dziękując za udaną zabawę  

i życząc wszystkim dalszych sukcesów sportowych. 

 

                                                                           

Na zdjęciu: Sabina Szega i Magda Fiedler  z kl. 4 EH Na zdjęciu: prezentacja potraw w wykonaniu kucharza z firmy SELGROS 

Na zdjęciu: rozgrzewka przed grą Na zdjęciu: piłka w grze 

   „Czasem  ogryzek potrafi 

wnieść więcej w nasze 

życie niż ta żałosna połów-

ka jabłka” 
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 1 listopada 2014 r. na gliwickich cmentarzach rozpoczęła 

się kwesta pieniężna na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego.  
W kweście wzięła udział grupa dwudziestu wolontariuszy z naszej 

szkoły. Zgromadzone fundusze będą przeznaczone na zakup nie-

zbędnego sprzętu dla potrzeb poradni opieki paliatywnej w budyn-
ku przy ul. Daszyńskiego 31. Organizatorem zbiórki pieniężnej 

jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Miłosierdzia 

Bożego w Gliwicach. 

 

 

 

Kwesta pierwszolistopadowa Światowy Dzień Turystyki 

 Dnia 3 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w Światowym Dniu Turystyki. Podczas imprezy 

odkrywali świat z poziomu kajaka oglądając największe i najcie-

kawsze dokonania polskich odkrywców.  

W programie usłyszeli niezwykłą opowieść Aleksandra Doby  

o samotnym przepłynięciu Atlantyku oraz zobaczyli fantastyczne 

zdjęcia Klubu “Bystrze” z pokonania Kanionu Kolorado. 

 

Targi HORECA 

Tam gdzie ptaki noszą fraki 

 7 listopada 2014 r. młodzież z CKZiU nr 1 odwiedziła Targi 

HORECA/GASTROFOOD  w Krakowie. Była to świetna okazja, aby 

zapoznać się z nowinkami z branży hotelarskiej i  gastronomicz-

nej. Wystawcy zaprezentowali m.in. wyposażenie pokoi hotelowych, 

elementy dekoracji wnętrz, urządzenia gastronomiczne oraz artykuły 

spożywcze i napoje. Ekspozycji towarzyszyły degustacje prezentowa-

nych potraw . 

 Spotkanie z podróżnikiem Mikołajem Golachowskim 

odbyło się w naszej szkole 18.11.2014 r. W trakcie pokazu  

i późniejszej rozmowy dowiedzieliśmy się jak wygląda praca 

polarnika, naukowca i przewodnika po Antarktyce. Poznaliśmy 

gatunki i zwyczaje zamieszkujących tam zwierząt, z zapartym 

tchem oglądaliśmy zdjęcia przepięknych krajobrazów tych mało 

znanych terenów z pewnością słusznie zwanych „rajem”. Niesa-

mowite okazały się dźwięki jakie usłyszeliśmy: „śpiew” wielo-

rybów, „rozmowy” fok. Wiemy też jacy turyści docierają do 

Antarktyki, jakie ładne wybrzeża Falklandów czy Południowej 

Georgii dane jest im oglądać i co próbowali przemycić w pleca-

ku! Zapraszamy na kolejne spotkanie z podróżnikiem w stycz-

niu! Tym razem przeniesiemy się do Sudanu. 

Na zdjęciu: wolontariusze biorący udział w zbiórce 

Na zdjęciu: prelekcja nt. Atlantyku i Kanionu Kolorado 

Na zdjęciu: uczestnicy Targów HORECA Na zdjęciu: prelekcja zaprezentowana przez podróżnika M. Golachowskiego 
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EUROCUP (Nie) wesoło z matematyką!? 

 W dniach 21 -23 października 2014 r. odbyła się 22. edycja 

Europejskiego Konkursu Młodych Barmanów w Prešovie na Słowa-

cji pod nazwą Eurocup Barman´s Junior Prešov 2014. Do rywaliza-

cji przystąpiło 71 zawodników reprezentujących 35 zespołów. Naj-

liczniej reprezentowana była Słowacja, ale były też drużyny ze Sło-

wenii, Węgier, Ukrainy, Czech, Portugalii, Litwy i Polski. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3 AC – kelner: Beata 

Ryczkowska i Edyta Martuś. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, każdy z zawodników w czasie  

12 minut musiał przygotować trzy drinki alkoholowe w kategorii 

After Dinner Cocktail  i trzy drinki w kategorii Soft Drink. Dziew-

czyny dzielnie walczyły i przywiozły z konkursu brązowy medal. 

W rywalizacji indywidualnej w kategorii Soft Drink Beata uzyskała 

13. wynik, a Edyta 19.  

Udział młodych barmanów był doskonałą okazją do zdobycia cen-

nych doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz poznania 

nowych technik i trendów w trudnej sztuce barmańskiej. 

Konkurs organizowany jest  przez Akademię Hotelową z Prešova 

pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Hotelowych  

i Turystycznych AEHT w Genewie oraz Stowarzyszenia Barmanów 

na Słowacji. 

   20 listopada odbyła się w CKZiU nr 1 I edycja konkursu - zabawy 

„Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”. W imprezie wzięły udział 

wszystkie klasy pierwsze naszej szkoły. Organizacją całości zajęła się 

klasa 4 TT pod „wodzą” pani G. Stachury, wspieranej przez panią  

I. Kochel, która przewodniczyła uczniowskiemu jury.  Konkurs,  

w którym należało wykazać się wiedzą z niezbyt popularnego wśród 

uczniów przedmiotu, nie przywodził na myśl rozrywki; wręcz prze-

ciwnie. Kojarzył się z burzą mózgów piątkowiczów. Istotnie, rozsza-

lała się burza, lecz nie taka, jakiej się spodziewano. Nietypowe kon-

kurencje, rozbudzające różne aktywności matematyczne, wzmogły 

działanie szarych komórek. Można było wykazać się inteligencją,  

a nie wiedzą encyklopedyczną, czy efektem „kucia”. Kto wie, może 

ktoś odkrył w sobie matematyczną żyłkę lub przekonał się nieco do 

przedmiotu? 

   Sportowa i intelektualna rywalizacja, podtrzymywana żarliwym 

dopingiem, wspieranym muzyką, przerodziła się w dyskotekowe tań-

ce zintegrowanych zespołów klasowych, organizatorów, a nawet jury. 

Atmosfera świetnej zabawy udowodniła, że „matma wcale nie jest 

trudna, matma wcale nie jest nudna” !  

  W pierwszej turze konkursu, spośród klas 1 TA, 1 AU, 1 AL, 1 TT 

palmę pierwszeństwa zdobyła 1 TA. Natomiast w turze drugiej zwy-

cięską, na tle klas 1 BU, 1 AC, 1 AG, okazała się 1 TB. Wszystkich 

uczestników za trud szarych komórek nagrodzono cukierkami.  

   Z przyjemnością, a także z reporterskiego obowiązku, odnotować 

należy, iż w trakcie konkursu wyłoniono również autorów najlep-

szych plakatów, tematycznie związanych z matematycznym świętem. 

I tak oto nasza pierwsza w CKZiU nr 1 impreza „Z matematyką za 

Pan Brat”, głośno i z przytupem, przeszła do historii.  

 

   Dnia 27.10.2014 r. grupa dziesięciu uczniów członków Klubu 

Wolontariatu przy CKZiU nr 1 uczestniczyła w warsztatach cera-

micznych, które odbyły się w Pracowni Garncarskiej przy ul. Zyg-

munta Starego. Była to nagroda za zajęcie 2. miejsca w konkursie  

z okazji Dnia Dobrych Uczynków pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Gliwice "Wolontariat - Twoja Zmiana" organizo-

wanym przez Centrum Wolontariatu przy GCOP. Każdy miał oka-

zję własnoręcznie obrabiać bryłę gliny i przekonać się, czy drzemie 

w nim ukryta głęboko dusza artysty. Począwszy od projektowania, 

poprzez lepienie, formowanie oraz zdobienie każdy mógł stworzyć 

własne wymarzone dzieło.     Od połowy października 

2014 r. rozpoczął się  

w CKZiU nr 1 „Tydzień dla 

mózgu". Przez ten czas zachę-

cano całą społeczność szkolną do aktywnego czytania informacji 

umieszczonych na korytarzach szkolnych (ciekawostki,  

zadania, ćwiczenia, łamigłówki itd.).  

Zapraszano również wszystkie klasy do udziału w „Szalenie Klasycz-

nych Środach”. W listopadzie pojawiły się kolejne propozycje prze-

znaczone dla tych, którzy chcą zaprzyjaźnić się ze swoim mózgiem, 

aby uczyć się szybciej i skuteczniej.  

Czyli... ŻONGLUJ!!! DLA MÓZGU!!!  

   Zaproszono wszystkich uczniów i pracowników szkoły do wspólne-

go słuchania i wybierania utworów muzyki klasycznej. Inicjatywę 

zorganizowania tej akcji podjęli pp. J. Uramowska i G. Mandelka. 

 

Warsztaty ceramiczne 

Tydzień dla mózgu 

Na zdjęciu: warsztaty w Pracowni Garncarskiej 

Na zdjęciu: uczestnicy konkursu wraz z pp. G. Stachurą i I. Kochel 

Na zdjęciu:  Beata Ryczkowska  -  uczennica klasy 3 AC  



  

 Dnia 12.10.2014 roku siedemnaście uczennic wraz z opiekunem wybrało się na 

mecz pożegnalny Jarka Kaszowskiego. Wolontariuszki zbierały pieniądze dla chorego 

Marcelka, rozdawały pamiątkowe koszulki oraz malowały twarze młodym kibicom. 

Po meczu towarzyskim odbył się mecz: Drużyna Przyjaciół Jarosława Kaszowskiego - 

reprezentacja Polski Jerzego Engela. Imprezie towarzyszyła przyjazna atmosfera  

a charytatywny cel zmobilizował uczestników do solidarnego działania.  

 

Pożegnalny mecz Jarosława Kaszowskiego 

 W tym roku po raz pierwszy  ośmiu uczniów naszej szkoły z klas 

3 TA, 3 TB i 3 TT pod opieką Barbary Garstki i Agaty Kurek-Obrockiej 

miało możliwość wyjazdu na pięciodniowy obóz szkolenio-

wy  „EuroWeek” do miejscowości Międzygórze na Ziemi Kłodzkiej. 

Program ten, odbywający się cyklicznie, jest organizowany przez Euro-

pejskie Forum Młodzieży oraz współfinansowany przez Unię Europej-

ską. 

Obejmuje  on cztery bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, 

„Praca” i „Europa” . 

  

  Zajęcia odbywają się w języku angielskim i prowadzone  są przez wo-

lontariuszy z wielu krajów w formie interaktywnych warsztatów, gier 

symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.  Poziom języka jest dostosowy-

wany do poziomu grupy a plan ramowy modyfikowany w zależności od 

jej potrzeb. 

  

  Pięciodniowy plan  zakłada  prezentacje wolontariuszy z kilkunastu krajów. W terminie 19-23 listopada były to: Kenia, Indie, Ru-

munia, Bułgaria, Turcja, Tajlandia, Azerbejdżan i inne. 

W trakcie prezentacji uczniowie dowiadują się nie tylko podstawowych informacji, ale także wielu ciekawostek na temat opisywa-

nych krajów, mają okazję doświadczyć ich kultury na żywo np. ćwiczyć grupowe  tańce. Jak na obóz językowy przystało, wszyscy 

uczą się też podstawowych słów  w kilku językach. 

 

  Międzygórze okazało się być dobrą bazą wypadową za-

równo na krótkie spacery po okolicy jak i na kilkugodzinną 

wycieczkę. Podczas pobytu udało się zobaczyć 22 metro-

wej wysokości Wodospad Wilczki – jeden z najwyższych 

w Sudetach, tamę przeciwpowodziową (dość sporych roz-

miarów jak na małą rzeczkę Wilczkę), drewnianą zabudo-

wę w stylu tyrolskim jaką prezentują wille i pensjonaty  

w miejscowości, która kiedyś była ważnym kurortem gór-

skim. 

Była okazja do zaglądnięcia w zakamarki średniowieczne-

go miasteczka jakim jest Bystrzyca Kłodzka. Otoczona 

dobrze zachowanymi murami z basztami, z których widać 

całą okolicę, kryje potężny Ratusz i wiele innych zabyt-

ków. Zainteresowani uczniowie turystyki oczywiście od-

wiedzili prężnie działającą Informację Turystyczną, gdzie 

otrzymali wiele materiałów promujących miasto i region. 

 Równie interesująca była wizyta w Kłodzku, gdzie można 

było się zgubić w labiryntach korytarzy Twierdzy, poczuć 

się prawie jak w Pradze spacerując po średniowiecznym 

moście św. Jana na rzece Młynówce. 

 

Niestety, pobyt dobiegł końca, ale skutecznie rozpalił chęć działania w wolontariacie jak i podróżowania po świecie. Dlatego plano-

wane są dalsze działania z tym związane! 
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 W naszej szkole bardzo dużo się dzieje. Przedsięwzięcia pani Julity Machowskiej na rzecz rozwoju naszego Technikum są 

bardzo pomysłowe i warte uwagi. Zatem, co się działo i co wydarzy się w najbliższej przyszłości? 

8 października 2014 r. w ramach promocji CKZiU nr 1 odwiedziło nas Gimnazjum nr 4. Uczniowie zostali oprowadzeni po naszej 

szkole, a ich przewodnikiem była klasa 2 UH. 

 W ostatnim miesiącu powstał film z udziałem młodzieży, którego celem jest promocja szkoły. Prezentacja dzieli się na dwie 

części. W pierwszej części zostały przedstawione scenki nagrane w klasach reprezentatywnych dla każdego zawodu, a w drugiej 

wyeksponowano umiejętności  naszej młodzieży, która na parkiecie pięknej hali sportowej dała popis taneczny. 

 W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele klas naszej szkoły, m.in.: 2 UH, 2 AL, 3 AL, 3 AC, 3 AU, 4 EH, 4 AT, 4 CL, 4 TU. 

 Jedna z uczennic czwartej klasy chętnie wypowiedziała się na temat realizowanej inicjatywy: „Promowanie naszej szkoły, czyli 

CKZiU nr 1, było dla mnie dużym wyzwaniem. Byłam jedną z wielu uczestników, którzy starali się wypaść jak najlepiej...  

Trenowanie układów tanecznych przygotowanych przez panią J. Machowską było wspaniałą zabawą. Największe napięcie pojawi-

ło się, gdy nadszedł dzień kręcenia filmiku na hali, jednak tuż po zebraniu się uczniów z wszystkich klas, stres zniknął i rozpoczęła 

się nasza kariera aktorska.”  Premiera filmu jest zaplanowana na 16 grudnia. 

 Powstał również drugi filmik - reportaż, dotyczący szkoły. Jego celem jest pozyskanie pracodawców, którzy pomogą wła-

ściwie przygotowywać uczniów do wykonywania zawodu. W filmie ukazały się również wypowiedzi ekspertów. Został on zapre-

zentowany 1 grudnia podczas Forum Pracodawców. 

 Pod koniec kwietnia odbędą się w CKZiU nr 1 Targi Zawodów dla gimnazjalistów. Zadaniem wytypowanych klas z naszej 

szkoły będzie przygotowanie improwizacji dotyczących ich zawodu. Odbędą się konkursy, wystawy i będzie można zobaczyć cie-

kawe prezentacje. Dla szkoły podstawowej przygotowano  warsztaty „Pobawmy się w”... Będą one polegać na zabawach inicjują-

cych zainteresowanie wybranymi zawodami. 

 

Przygotowała: Sabina Szega z klasy 4 EH 

 

Co nowego…? 

ZACZNIJ DZIEŃ OD ŚNIADANIA! 

 Bardzo ważnym posiłkiem w ciągu dnia jest pierwsze śniadanie, gdyż większość ludzi 

najbardziej intensywny tryb życia prowadzi przed południem, wtedy też zapotrzebowanie na energię i składniki od-

żywcze jest najwyższe. Niespożywanie posiłku przed wyjściem do pracy lub szkoły jest dla organizmu bardzo szkodliwe. Sprzyja 

temu fakt, że u wielu ludzi pośpiech hamuje występowanie uczucia głodu, więc nie odczuwają potrzeby jedzenia. Podejmowanie na-

uki na czczo powoduje, że dzieci mają trudności ze skupieniem uwagi i słabiej się uczą, natomiast  

u dorosłych pracujących na czczo szybko pojawia się uczucie zmę-

czenia i maleje wydajność w pracy. Pierwsze śniadanie powinno być 

posiłkiem pełnowartościowym, pokrywającym 25-35% całodzienne-

go zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Najlepiej, jeśli 

w skład tego posiłku wchodzą: 

 zupa mleczna z dodatkiem produktów zbożowych (płatki, 

kasze, makaron, ryż) lub napój mleczny 

 pieczywo mieszane (białe i razowe) 

 masło lub margaryna stołowa 

 produkt białkowy (sery, jaja, wędliny, konserwy rybne) 

 produkt warzywny (pomidor, papryka, sałata, rzodkiewki, 

cebula, ogórki, szczypiorek, nać pietruszki, koperek) 

 owoce lub sok owocowy 

 dżem, powidła, marmolada, miód 

Kącik prawidłowego żywienia poleca p. Norek 
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