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Pierwszaki, boicie się?... 
Żartujemy, takie rzeczy to nie u nas!

Miesiąc próby już za nami!
My, pierwszaki zostaliśmy już pasowani i
"ochrzczeni". Społeczność szkolna oka-
zała się niezwykle otwarta i pomocna,
przez co szybko do niej dołączyliśmy. Być
może nowe znajomości, które zawarliśmy
przerodzą się w przyjaźń, flirt, a może coś
więcej...? 
Nie odkryliśmy jeszcze wszystkich tajem-
nic szkoły, natomiast zwiedziliśmy już
każdy jej kąt. Pomogła nam zorganizo-
wana specjalnie dla nas zabawa inte-
gracyjna z wieloma atrakcjami (m.in. wys-
tęp DJ Kasjana).
Przetestowaliśmy też cierpliwość nauczy-
cieli. Wiemy już kto jest mistrzem ciętej
riposty, kto gada jak najęty, kto żyje w
swoim świecie i kto sieje postrach wśród
uczniów. Na razie sytuacja wydaje się
opanowana, ale jak wszystkim uczniom na
świecie wiadomo – nauczyciel zmiennym
jest!
Większość z nas liczy, że Ekonomik po-
może nam osiągnąć wymarzone cele i
pragnienia (bardzo byśmy chcieli!)
Mamy nadzieję, że czas do ukończenia
szkoły będzie równie fascynujący i eks-
cytujący jak ten miesiąc.

Sonia Delkowska
(zadowolony pierwszak - póki co)
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Witajcie pierwszoklasiści!

Klasy Ia, I b i wychowawcy Przyjazne słowa

Ślubujemy! Pasuję Cię...

26 września br. odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych.
W tym ważnym dla nich dniu, najmłodsi z grona braci
uczniowskiej Ekonomika, zostali włączeni do społecz-
ności szkolnej uczniów Technikum nr 1. Tradycyjnie
przedstawiciele pierwszych klas złożyli ślubowanie na
sztandar, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki i
dbać o dobre imię szkoły. Ponadto symbolicznie
zostali pasowani na uczniów oraz otrzymali z rąk pani
dyrektor Grażyny Siepielskiej-Bałaban legitymacje. 
W drugiej części uroczystości uczniowie klasy 2c,
przenieśli zgromadzonych uczniów w czasy szkoły
minionych lat. Wszyscy z zainteresowaniem wysłu-
chali fragmentów prozy Bolesława Prusa i Edmunda
Niziurskiego opisujących perypetie rówieśników z XiX i
XX wieku. Zamiast tradycyjnych otrzęsin pierwszaki
będą mieć zorganizowaną imprezę integracyjną. Uśmiech, proszę!

fot. R. Hadrych fot. R. Hadrych

fot. R. Hadrych fot. R. Hadrych

fot. R. Hadrych



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 43 10/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Śmiało

Nowe w szkole

Nowoczesne laboratorium
językowe w Ekonomiku

WMTDay 2016 
- sprawdź się w tabliczce mnożenia

Nowoczesność w Ekonomiku

Teraz to same piątki!

Wszyscy chcieli mnożyć...

... i przechodnie na ulicy też!

W nowym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie
będą mieli możliwość zdobywania wiadomości i
kształcenia swoich umiejętności językowych w
nowo powstałym laboratorium translacyjno-
fonetycznym. 
Laboratorium to jest doskonałym narzędziem eduka-
cyjnym, które pozwala w ciekawy i nowoczesny
sposób opanować kolejne poziomy  języka obcego.
Spełnia ono wszelkie wymogi niezbędne do
prowadzenia zajęć językowych na najwyższym
poziomie merytorycznym. Jest ono wyposażone w
nowoczesny sprzęt, co pozwala na realizowanie
niespotykanych gdzie indziej ćwiczeń i technik o
najwyższym stopniu zaawansowania. Dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych technologii kształcenia
mamy pewność, że nasi uczniowie z powodzeniem
odnajdą się na współczesnym rynku pracy.

Szkoła nasza po raz pierwszy przystąpiła do
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który
obchodziliśmy w piątek 30 września 2016 r.
WTMDay to jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia,
którego inicjatorem i organizatorem głównym jest
Wydawnictwo WKM „Rachmistrz” Mateusz
Grabowski. Koordynatorkami  w CKZiU są panie Anna
Walc i Agnieszka Dziedzic.
W tym dniu Egzaminatorzy – Uczniowie stali na
korytarzach, by wszyscy chętni mogli wylosować
zestaw 5 działań, udzielić ustnie lub pisemnie
odpowiedzi i uzyskać tytuł Eksperta Tabliczki
Mnożenia. Egzaminatorzy zapraszali do zabawy
również Nauczycieli, Pracowników Szkoły i … miesz-
kańców Sosnowca, którzy nie obawiali się zabawy z
tabliczką mnożenia.

fot. R. Hadrych
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I tradycyjnie...

Dzień Języków
Obcych

Wracamy z praktyk 
(choć powroty trudne - zwłaszcza z

Portugalii)

"Prezentacja" prezentacji:)

Zdobimy koszulki

U pracodawcy w Portugalii

Grafika dla Eryka nie ma tajemnic

Dnia 27 września br. w naszej szkole, jak co roku,
uczniowie bawili się świetnie podczas Europej-
skiego Dnia Języków.
W ramach obchodów zorganizowano konkurs na
najlepszą potrawę. Po degustacji każdy mógł
zagłosować na swój ulubiony smakołyk. A było co
jeść! Kolejne konkursy, w których uczniowie chętnie
wzięli udział to: konkurs na logo malowane na
koszulkach (wszyscy wyżywali się artystycznie -
zwłaszcza uczniowie uczący się reklamy) oraz
konkurs na najciekawszą prezentację kraju
europejskiego. Zorganizowano również wystawę
plakatów, które promowały naukę języków obcych.
Organizatorkami imprezy były Agnieszka Drapalla,
Dorota Drabek, Agnieszka Naparty-Sowa, Joanna
Wójcik.

Wrzesień dla trzecioklasistów był tym miesiącem na
który czekaliśmy 2 lata. Po rozpoczęciu roku "świat
biznesu" objął nas swoimi ramionami. Nielicznych
wywiało parę tysięcy kilometrów stąd - bo aż do
Portugalii, natomiast cała reszta pracowała nieopodal
swojego domu. Wykonywaliśmy różnorodne prace i
nauczyliśmy się wiele nowego. Portugalia - słońce,
plaża, ćwiczenie języka. Po czterech tygodniach
trzeba było zamienić bajkę na jesienną pogodę, książki
i długie wieczory przy pracach domowych. Każdemu
ciężko było się przestawić po trzech miesiącach
wolnego od nauki, ale wracamy do formy! Dobre oceny
same się nie zdobędą! Zaczęliśmy rok szkolny od
przygody, wróciliśmy wypoczęci z piątkami i
szóstkami z praktyk, to teraz nie możemy zakończyć
dobrej passy. Szykuj się szkoło, WRÓCILIŚMY!

Magdalena Komandera
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