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PROJEKTU

Centrum Edukacji w Zabrzu
ul. 1 Maja 12
41-800, Zabrze

Numer 26 02/17

Miejski Konkurs Historyczny w Centrum Edukacji 
pt. "Wybrani władcy Polski i ich czasy

 - Mieszko I i Bolesław Chrobry

28.02.2017 r. w Centrum Edukacji w Zabrzu odbył się Miejski
Konkurs Historyczny pt. "Wybrani władcy Polski i ich czasy -
Mieszko I i Bolesław Chrobry".
W konkursie brało udział 33 uczniów ze Szkół Podstawowych
oraz Gimnazjalnych w Zabrzu. 
Zwyciężyli:
I miejsce SP 24, II miejsce SP 7 , III miejsce SP 7
I miejsce Gimnazjum 4, II miejsce Gimnazjum 4, III miejsce
Gimnazjum 12.

Gratulujemy zwycięzcom!!! .
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BRĄZ DLA NASZYCH SIATKARZY

.

20.02.2017r. nasi siatkarze zajęli w Mistrzostwach Zabrza w Piłce
Siatkowej dla młodzieży trzecie miejsce. Po bardzo zaciętym
trójmeczu o miejscu na podium decydowało ratio małych punktów.
Ono niestety okazało się dla naszej drużyny niekorzystne i
zdobyliśmy brązowy medal. Pamiętać jednak należy, że jesteśmy
TRZECIĄ drużyną w Zabrzu na szesnaście biorących udział w
rozgrywkach!!! To ogromny sukces! Szczególne gratulacje dla
Krzysztofa Lasończyka, Kuby Naczyńskiego, Łukasza Kudzi,
Daniela Hajduka, Patryka Skoniecznego, Adama Janusza, Kamila
Kamińskigo i Maksymiliana Lesia.
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SZKOŁA NOCĄ NIE JEST TAKA ZŁA

8 lutego w Centrum Edukacji zorganizowano noc w szkole. Ty
razem uczniowie technikum spotkali się, by wspólnie pobawić się
zimowa porą. Oto króciutka fotorelacja Agnieszki Bobrowskiej.

.

. .

.

. .



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 26 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOrbit Inside

KLASA „FITNESS” TYM RAZEM W KATOWICACH

Ekipa z klasy trener personalny/instruktor fitness cały
czas się rozwija. Tym razem zawitali w Katowicach na
wystawie autentycznych ciał ludzkich „Body Worlds”
oraz w klubie „Jatomi fitness”.

„Body Worlds” jest to wystawa autentycznych ciał
ludzkich stworzona przez dr. Gunthera von Hagensa.
Ekspozycję podziwiano wcześniej na całym świecie, a
teraz trafiła do Katowic. Fitnessowa ekipa z Centrum
Edukacji w Zabrzu zdecydowała się na taki wypad,
gdyż innowacja pedagogiczna w tejże klasie
przewiduje lekcje z anatomii człowieka. Uczniowie
mogli podziwiać, jak wygląda ciało wewnątrz oraz jak
poszczególne narządy wyglądają w zdrowiu i w
chorobie, i jak ciało zachowuje się w ruchu. Wystawa
ta pokazuje jak delikatne i wrażliwe jest nasze ciało i
jak skomplikowanie jest skonstruowane. Młodzież więc
zrozumiała, jak wielkim darem jest nasze ciało, o które
powinniśmy dbać.

Drugą częścią wyjazdu było zwiedzanie klubu „Jatomi fitness”, zlokalizowanego na przeciwko wystawy ludzkich
ciał. Menadżer klubu oprowadził uczniów po siłowni – pokazał sale fitness, wytłumaczył, na czym polega trening
funkcjonalny oraz pokazał kilka modnych akcesoriów do ćwiczeń.
Podczas wyjazdu przyszli trenerzy dostali dawkę wiedzy oraz zaliczyli kolejną siłownię do zwiedzonych.

Piotr Frelke

REDAKCJA GAZETKI SZKOLNEJ "ORBIT INSIDE"
CENTRUM EDUKACJI w ZABRZU

mail: orbit.inside@interia.pl
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