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Szanowni Czytelnicy...

AT

W
grudniu
2013 r. gliwiccy radni
podjęli
decyzję
o utworzeniu nowej
placówki
edukacyjnej. Jest to Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 1 z siedzibą przy
ul Kozielskiej 1.
CKZiU będzie kształcić
w grupie zawodów administracyjno-usługowych
i
turystyczno
gastronomicznych. Kształcenie zawodowe młodzieży
i dorosłych nie jest jedynym zadaniem nowej jednostki edukacyjnej.

W ty

Świąt Wielkiej Nocy,
suto zastawionych stołów, dużo wody
w lany poniedziałek, bogatego
„zająca” i jak najmilszych spotkań
w gronie przyjaciół i rodziny.
Wesołego Alleluja!
Krystian Szatka,

… Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy
i Uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
w Gliwicach

dyrektor ZSEU

Centrum będzie prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, świadczyć
usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej. Zadanie nowej
szkoły to również współpraca z pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami. Planuje się także utworzenie w CKZiU nowoczesnego ośrodka egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach.
Więcej — na temat rekrutacji do CKZiU nr 1 na str. 2

erze:
m num

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
- rekrutacja

Życzę Wam zdrowych, radosnych

Rys.: Monika Rajek z 3 EH

2

Terminy egzaminów zawodo- 2
wych
„Łasuchy” dla Adasia

3

Dzieje się…. Konkursy
w ZSEU

3

Zdrowo i smacznie „U Króla
Stasia”

5

Humor z zeszytów i sprawdzianów

6

Krzyżówka

6

CH O CH LIKI MO N IKI
W imieniu wszystkich pań pracujących i uczących się w ZSE-U składamy
podziękowania za pamięć, kwiaty, życzenia, uśmiechy, krótki „program
artystyczny” :) przygotowany przez panów z okazji Święta Kobiet — 8 marca.
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12 maja 2014 r. rusza nabór
1 września 2014 r. w budynkach Zespołu Szkół Ekonomiczno — Usługowych przy ul. Kozielskiej rozpocznie
działalność nowa placówka edukacyjna: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Powstanie
z połączenia ZSEU oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Jasnej.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 powstanie z połączenia czterech
szkół: Technikum Nr 5, Szkoły
Policealnej Nr 5 i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Nr 5 oraz
Technikum Nr 6.
Szkoła bierze udział w rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2014/2015. Wkrótce dostępna
będzie strona dla kandydatów:
www.slaskie.edu.com.pl
Oto najważniejsze terminy
postępowania rekrutacyjnego:
1. wnioski o przyjęcie do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa
się: od 12 maja do 25 czerwca
2014 r. do godz. 12.00;
2. od 27 czerwca do 1 lipca

2014 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół
ponadgimnazjalnych świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego;
3. 4 lipca 2014 r. do godz. 10.00. –
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;
4. do 8 lipca 2014 r. do godz.
10.00. – termin potwierdzania
przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5. 9 lipca 2014 r. do godz. 9.00

– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
6. W terminach określonych
w decyzji Śląskiego Kuratora
O ś w i a t y
n r
O P DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy
przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej;
Szczegółowe informacje na:
http://www.zseu.gliwice.pl/mater
ialy/_upload/pdf/rekrutacja14_15.
pdf

Znamy wyniki głosowania
Przeprowadzenie konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 zaplanowano na
początek
kwietnia.
W skład
komisji
konkursowej wejdą

m.in.:

przedstawiciel
Rad Pe-

dagogicznych i przedstawiciel
Rad Rodziców obu rozwiązywanych placówek.

W związku z tworzeniem Centrum
Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 1 Prezydent Miasta
Gliwice ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektora nowej placówki.

odbyło się głosowanie mające wyłonić
wspólnego kandydata obu Rad Pedagogicznych. Została nim p. Teresa
Bielecka z ZSEU.

5
marca
w
Zespole
12 marca również poprzez głosowaSzkół Ekononie wybrano członka komisji konmiczno
kursowej, przedstawiciela Rad RodziUsługowych
ców . Została nim p. Lucyna Ronprzy ul. Kozielduda, przewodnicząca Rady Rodziskiej
oraz
ców ZSEU.
w
Zespole
Szkół Ponad- https://gliwice.eu/aktualnosci/na
gimnazjalnych uka/nowe-centrum-ksztalceniaprzy ul. Jasnej w-gliwicach

Uwaga! Terminy egzaminów zawodowych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe [tzw. stary egzamin]
część pisemna - 23 czerwca 2014 - godz. 12.00
część praktyczna:
technik ekonomista i technik organizacji usług gastronomicznych - 24 czerwca - godz. 9.00
pozostałe zawody - 25 czerwca - godz. 9.00
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie [tzw. nowy egzamin]
część pisemna - 16 czerwca - godz. 10.00
część praktyczna w terminie od 26 maja do 14 czerwca, godz. w zależności od zmiany 8.00 lub 16.00
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Nie taka matematyka
straszna ...
12, 13, 14 marca odbywały się
w ZSEU DNI MATEMATYKI.
Nauczycielki tego przedmiotu –
p. Agnieszka Wlocka, p. Jadwiga Jabłońska, p. Tatiana Sieradzka - Klinik przygotowały
wiele matematycznych atrakcji
dla uczniów gliwickich szkół.
MATEMATYCZNE POPiSY
- konkurs drużynowy dla klas
drugich technikum - odbywał
się już po raz czwarty. W tym
roku w rywalizacji wzięły udział drużyny z
Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych, Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego, Zespołu Szkół BudowlanoCeramicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. W konkursowych zmaganiach zwyciężył zespół ZST - I, drugie miejsce zdobyli uczniowie z GCE, a trzecie – drużyna gospodarzy – ZSE - U.
MATEMATYKA
OBIEKTYWU

Ciasteczko o wielkim znaczeniu
19 i 26 lutego na wszystkich
przerwach można było za symboliczną złotówkę kupić przepyszne
ciasta upieczone przez uczniów
i nauczyciela ZSEU. Wszystko to
z myślą o trzyletnim Adasiu, który
choruje na bardzo rzadką chorobę — kwasicę izowalerianową.
Dla Adama i jego rodziców, którzy
walczą z chorobą syna, każdy dzień
stanowi wielkie wyzwanie, również
finansowe.
Jedna z uczennic naszej szkoły wpadła na pomysł zorganizowania kiermaszu, z którego dochód przeznaczony
byłby na pomoc choremu dziecku.
Kiermasz był także doskonałą sposobnością, aby po raz kolejny zwrócić
uwagę na potrzeby osób wśród których żyjemy.

Bardzo wielu uczniów postanowiło
pomóc i tak jak my 19 lutego już
o 7.30 przygotowywało stoiska, ustalało ceny, porcjowało ciasta. Kolejki
ustawiały się nawet podczas lekcji.
Pomysł okazał się strzałem
w „dziesiątkę”. Podczas kiermaszu
udało się zebrać prawie 1500 zł. Tydzień później Szkołę odwiedził Adam,
jego mama i babcia. Wszystkie klasy
otrzymały podziękowania i dyplomy.
Jak zwykle przekonaliśmy się, że
aby okazać serce wystarczy pomysł,
odrobina chęci i poświęcony drugiemu
człowiekowi czas.
Adamowi życzymy zdrowia!

Przygotowały: Weronika Forlańska
i Małgorzata Konieczna z kl.1 AL

OKIEM

Autorki najciekawszych zdjęć
otrzymały nagrody rzeczowe
i oceny celujące z matematyki.
I miejsce - Natalia JAROSZ (1bu)
II miejsce - Aleksandra ŻYŁA (4ek)
III miejsce - Justyna REKUS (4bl)
wyróżnienia: Dagmara SIELSKA (4ek), Małgorzata BORKOWSKA (3cl) oraz Manuela
MASORZ (1al).
FRAKTALE
I miejsce - Patrycja BRZOZA
(4bl)
II miejsce - Małgorzata MAŁOLEPSZY (4bl)
III miejsce - Jacek MACHALIŃSKI (4at)
ORIGAMI
I miejsce Andreas KERNER
(3tw)
II miejsce Sabina KANIA (3eh)
Laureaci wyżej wymienionych konkursów otrzymali oceny bardzo dobre
z matematyki i słodkie niespodzianki.
ZRÓB PI
I miejsce nie zostało przyznane
II miejsce - Aleksandra ŻYŁA (4 ek)
III miejsce - Magdalena FIEDLER (3eh)
Prace konkursowe można było podziwiać
na korytarzu szkolnym.
13 marca odbył się finał
szkolnego konkursu GWIAZDA SUDOKU, w którym
zwyciężyła Ewelina WOŁO —

SZYK (2 al). Kolejne miejsca zajęły: Daria DORSZ (3 eh) oraz Dagmara
SIELSKA (4ek). Dziewczęta otrzymały oceny celujące z matematyki, a laureatka dodatkowo nagrodę rzeczową.
14 marca 2014 roku w naszej szkole gościliśmy uczniów klas trzecich Gimnazjum w Rudzińcu wraz z panią Dyrektor i pedagogiem szkolnym tamtejszego Zespołu Szkół. Podczas pobytu w ZSEU uczniowie podjęli wyzwanie
i zmierzyli się z królową nauk. Uczestnicy podzieleni na grupy rozwiązywali
krótkie zestawy zadań, których tematyka związana była z nauczanymi
w naszej szkole zawodami m. in. kucharz, ekonomista, kelner.
Gimnazjaliści mieli również możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się
z naszą ofertą edukacyjną.
Natomiast troje uczniów ZSEU - Joanna PHILIPP (1al), Julia MATUSZEK (2al) oraz Krystian KITOWSKI (3tw) - wzięło udział w finale II wojewódzkiej edycji konkursu M@tando.
Organizacja Dni Matematyki, a zwłaszcza konkursu Matematyczne
Popisy nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy wielu osób,
którym organizatorki pragną serdecznie podziękować.

Informację przygotowała p. Tatiana Sieradzka — Klinik
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Bienvenue à Gliwice!
13 marca klasy 1 AU i 3 TW
ZSEU miały okazję uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych przez
francuskojęzyczną nauczycielkę
z Belgii, Lucie Erroelen.

Lucie Erroelen jest
w Polsce od 5 miesięcy
i bierze udział
w promowaniu języka francuskiego
w szkołach na terenie Śląska. .

L. Erroelen od pięciu miesięcy
promuje język francuski w ramach Projektu Klas Frankofońskich na Śląsku.

Uczniowie naszej Szkoły poza wysłuchaniem ciekawostek na temat
Belgii mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe w kontakcie
z cudzoziemką.

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki
21 marca szkolny bar sałatkowy ta Schweitzera w Gliwicach.
„U Króla Stasia” przy Placu Rzeź- Gościom zaproponowano wiosenne
niczym w Gliwicach prowadzony menu, m. in. sałatkę owocową, sok
przez uczniów i pracowników Ze- pomarańczowy, pizzerinki z pieczarkaspołu Szkół Ekonomiczno – Usłu- mi, naleśniki z serem, sałatkę Króla
gowych im. Króla Stanisława Au- Stasia. Uśmiechy na twarzach dzieci

gusta Poniatowskiego gościł mło- świadczą o tym, że jedzenie smakowadych smakoszy.
ło.
W tym roku w ramach promowania

Życzymy smacznezdrowego żywienia wśród dzieci i mło- go i zapraszamy
dzieży gliwickich placówek oświato- wszystkich amatorów
wych do baru sałatkowego zaproszono zdrowej i smacznej
wychowanków szkoły Ewangelickiego żywności.
Towarzystwa Edukacyjnego im. Alber-

„A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.”
27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Ustanowiono go
w 1961 r. podczas obrad IX Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego (International Theatre Institute - ITI) w Helsinkach. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie przez
ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.
Teatr istnieje pod każdą szerodziwiać spektakle przygotowakością
geograficzną.
Także
ne przez zespoły z innych
w naszym mieście ma on swoją miast.
historię i szczególne oblicze
kształtowane przez historię Gli- 1924 r. - Obecne Ruiny Teatru
wic i ludzi, którzy teatr poko- Victoria były największą scechali.
ną Górnego Śląska. Przebudowa pomieszczeń teatru pozwoDziała tutaj kilka scen, jednak
liła wyposażyć go w ówczesne
bez wątpienia największą siłę
zdobycze techniki. Istniał już
przyciągania posiada obiekt nostały zespół teatralny z własną
szący oryginalne miano Ruiny
orkiestrą. Wystawiano sztuki
Teatru Victoria. Również historia tego miejsca jest nietypo- dramatyczne, komedie, opery,
operetki. Nazwiska na afiszach
wa. Oto kilka faktów:
mówiły same za siebie: Schiller, Goethe, Hauptmann, Ib1890 r. - Towarzystwo Victo- sen, Wagner, Weber, Strauss,
Kalman, Lehar ...
ria sp. z o.o. zainwestowało
w budowę stałego profesjonalnego teatru. Obok sali teatral- Marzec 1944 - Miał miejsce
nej funkcjonowała m.in. ka- pożar budynku podpalonego
wiarnia Victoria, kabaret Vaprzez żołnierzy Armii Czerworietes, kino Grand.. W piwninej. Wypalone zostało całe
cach istniała łaźnia i basen
wnętrze łącznie z wyposażepływacki. Widzowie mogli poniem.

Lata 90. XX w. - Z inicjatywy

p. Ewy Strzelczyk ówczesnej dyrektor MOK w Gliwicach - powołano Fundację Odbudowy
Teatru Miejskiego
w Gliwicach. Wnętrze teatru
udostępniono publiczności już
po sześciu latach od rozpoczęcia prac architektonicznych
i remontowych.

„Do teatru nie przychodzi
się, aby patrzeć na łzy, lecz
aby słuchać słów, które je wyciskają.” Tak mówił D. Diderot. Czy się nie mylił? Sprawdź
wybierając się na spektakl.
Przygotowały: Małgorzata Konieczna i Weronika Forlańska z kl. 1 AL

http://www.teatr.gliwice.pl/1,82,R
uiny%20Teatru%20Victoria.html
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Dopasuj słowa do odpowiednich pól krzyżówek.
Krzżówki przygotowały: Weronika Forlańska i Małgorzata Konieczna z kl. 1 AL
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Wiosenna, radosna twórczość własna
uczniów: „Błogosławieni, którzy na

wagary zwiewają, albowiem oni
świeże powietrze wdychają. Jak
podstawą drzew są konary, tak
podstawą szkoły były, są i będą
WAGARY!!!”

Światowy Dzień Kelnera w ZSEU
25 marca obchodzimy Światowy Dzień Kelnera. Z tej okazji
w ZSEU odbył się konkurs barmański oraz
bieg kelnerski. Organizatorzy to: p. Beata
Wojtasik i uczniowie klas 2 AC i 3 CL.
W tym dniu podziwialiśmy również prezentacje
nakrycia stołów, natomiast sala 20 B przekształcona została w kawiarenkę.

:) Jeśli podzielimy graniastosłup wzdłuż przekątnej podstawy, to otrzymamy dwie
trumny.
:) Linijka 20 — centymetrowa ma ponad 20 centymetrów.

Przyjdź i … PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ
Zbliża się Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich. Jest
obchodzony 23 kwietnia jako
święto mające na celu promocję
c z yt e ln ict wa, e dyt o r s t wa
i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Z okazji święta
biblioteka
ZSEU
wraz z bibliotekami
innych
gliwickich
szkół weźmie udział
w akcji „Podziel się
książką” zorganizo-

MATEMATYKA

:) Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy a raz szerszy.

wanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
Prosimy o przekazywanie
bibliotece ZSEU książek dla
dzieci i dorosłych.
Zostaną one wykorzystane
w trakcie happeningu
organizowanego
przez MBP 23 kwietnia.
Szczegóły na plakatach
na I piętrze.

K o n k u r s o w y Ś w. W a l e n t y

:) Pierwszy człowiek na Ziemi nie czuł się samotny, bo nie umiał liczyć.
:) Prostopadłościan ma osiem wierzchołków i dwanaście krawężników.
JĘZYK POLSKI
:) Czytałem sztuki Szekspira. Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia.
:) Do ludności w „Balladach” Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie się rusałki, ale również jęki chłopa pod jaworem.
:) Janko Muzykant był niedojedzony.

:) Mickiewicz umarł, zostawiając serce w kraju, a ciało za granicą.
:) Roland był bardzo towarzyski. Nawet po śmierci towarzyszy znosił ich trupy
z pola walki.
:) Zenon kochał Elżbietę mimo, że był w ciąży z Justyną.
INNE PRZEDMIOTY

14 lutego w piątek z okazji Święta Zakochanych w Szkole odbyły się dwa
konkursy.
Pierwszy przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Grzegorza
Mandelki. Wszyscy obecni tego dnia mogli odpowiadać na wylosowane
pytania z różnych dziedzin. Udzielenie poprawnej odpowiedzi nagradzane
było smakołykami.
Natomiast drugi konkurs odbywał się w bibliotece szkolnej. Uczniowie
zjawiali się całymi grupami i … wskazywali osobę najmniej asertywną, aby
jako pierwsza odpowiedziała na wylosowane pytanie literackie. Różnie było
z trafnością i poprawnością odpowiedzi, ale organizatorki konkursu, pp.
Agnieszka Pawełczyk i Grażyna Szeląg, przygotowały tzw. koła ratunkowe.
Były to pytania banalne: łatwe, proste i przyjemne.
Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że na „męskie” pytania wylosowane
przez dziewczyny odpowiadali obecni w bibliotece chłopcy wspaniałomyślnie przekazując wygrane słodycze lub jabłka (!) koleżankom.
Brawo! Tak trzymać przez cały rok!

:) Morze jest słone, ponieważ pływają w nim śledzie.

:) W puszczy żyje dużo drapieżników, które mogą człowieka pożreć, zadusić i zostawić.
:) W średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć najwyżej dwa samo-

chody.

:) Bolesław Krzywousty w swoim testamencie dał kawałek ziemi także swojej
żonie Salmonelli.

:) Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, wiec nie odważył się

zabić swojej żony.

h

u

m

o

r

:) Chopin umarł na zapalenie skrzeli.
:) Za człowiekiem pierwotnym chodził pies i lizał go po piętach.

Uzupełnij diagram wpisując słowa od numeru 1 spiralnie w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1. Główny bohater Iliady Homera. 2. Amos … - laureat literackiej Nagrody Nobla. 3. Nazwisko Toma-

1.

sza - bohatera powieści S. Żeromskiego Ludzie bez6.

2.

domni. 4. Bohaterka baśni Andersena o tym samym
tytule, mała dziewczynka wyhodowana z czarodziejskiego ziarenka. 5. Postać z powieści M. Bułhakowa

10.

Mistrz
13.

11.

i

Małgorzata.

6.

Ukochana

Wertera

(Cierpienia młodego Wertera Goethego). 7. Bohater

7.
3.

tytułowy epopei narodowej A. Mickiewicza 8. Tytuł
powieści Orwella - Rok…. 9. … świat Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. 10. Syn Adama i Ewy, zabił

5.

swojego brata. 11. Główny bohater Przedwiośnia
9.

Stefana Żeromskiego. 12. Ukochana Romea z drama-

14.

tu Szekspira. 13. Imię Bagginsa, bohatera Władcy
Pierścieni J. R. R. Tolkiena . 14. Syn Dedala.

12.
8.

„MONITOR” - kontakt: Grażyna Szeląg
4.

g.szelag@toptechnik.pl

