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I znowu Święta...

Nadszedł ten radosny czas, kiedy świat bielą się pokrywa, a w
naszych sercach pojawia się ciepło Świąt. Jedynym, co
powstrzymuje nas od całkowitego wyciszenia, jest zakończenie
semestru, które skutkuje stresem wystawianych ocen
półrocznych. Ale nic to! - jak mawiał pan Wołodyjowski. Nasza
wyobraźnia już czuje cudowny zapach świątecznych potraw, a
pod nosem nucimy świąteczne piosenki, które nie chcą opuścić
naszych umysłów.
Święta, świętami… ale nadchodzi również koniec roku, co
oznacza Noc Sylwestrową. Pewnie większość z nas ma już plany
na tą wystrzałową, jedyną w swoim rodzaju, imprezę. A ci, którzy
jeszcze nie mają planów na to wspaniałe wydarzenie, pewnie
szukają kogoś z kim mogliby spędzić ten czas. Znowu kończy się
pewien etap w naszym życiu i każdy w swojej głowie robi
podsumowanie lub plany na przyszłość (to chyba jest zależne od
wieku...).
Ponieważ redakcja to głównie czwartoklasiści, więc podczas
Świąt i Sylwestra będą zbierać siły na kolejny semestr ciężkiej
pracy i nauki, bo matura za pasem. Zaraz po powrocie, czeka ich
egzamin zawodowy, do którego przygotowują się od drugiej klasy.
Ale wszystko będzie dobrze, nie ma co się martwić!

Wszystkiego dobrego życzy redakcja "Śmiało".
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Co to się działo!

Mikołajki w Galerii
"Ładniej"

Filmowa Wigilia

Tegoroczne mikołajki były pełne atrakcji. Rozpoczęła
je wizyta Dyrekcji i uczniów w Urzędzie Miasta, gdzie
na gości oczekiwał Prezydent - pan Arkadiusz
Chęciński. Każda ze szkół wchodzących w skład
CKZiU przyniosła wykonany przez uczniów i rodziców
długi łańcuch, który, połączony w jedną całość przez
pana Prezydenta, symbolizował wspólnotę celów
szkół. Nasz Ekonomik w Galerii  "Ładniej" przygotował
warsztaty plastyczne, spotkanie z Mikołajem i jego
Śnieżynkami oraz słodki poczęstunek dla gości.
Zaproszenie do udziału we wspólnej zabawie
skierowano do mieszkańców Sosnowca, którzy
chętnie z niego skorzystali. W programie była również
sesja fotograficzna z Mikołajem, a wszystko przy
dźwiękach kolęd, które wprowadziły  organizatorów i
gości w świąteczny nastrój. Naprawdę, Święta już
blisko!

15 grudnia br. odbyła się w Ekonomiku niezwykła
uroczystość. Już po raz trzeci uczniowie naszej
szkoły wspólnie z gimnazjalistami spotkali się przy
choince, by rozpocząć uroczyście czas świąteczny. 
Członkowie Młodzieżowego Koła Teatralnego wraz z
opiekunami - mgr Sonią David i mgr Urszulą Gbyl -
przygotowali niezwykłą niespodziankę. Goście z
Gimnazjum nr 14 i Gimnazjum nr 18 oraz młodzież
Ekonomika mieli okazję uczestniczyć w mini seansach
kinowych, quizach i interaktywnych występach na
scenie. Wczuwali się w role Mikołaja, Józefa. Maryi,
Kevina, Grincha i wielu innych bohaterów filmowych.
Wigilia Filmowa okazała się, po Wigilii Literackiej i
Wigilii Poetyckiej, doskonałym pomysłem.
A na koniec koncert kolęd - fantastyczny!

W Urzędzie Miasta

Warsztaty plastyczne

Piękna kolęda...

Fragment filmu...
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Co to się działo!

Książki naszej młodości

"Ja to znam, bo czytam"

4 grudnia br. spotkały się w czytelni biblioteki szkolnej
naszego Ekonomika trzy pokolenia czytelników:
uczniowie CKZiU, ich dziadkowie oraz rodzice. Celem
tej miłej imprezy było poznanie gustów czytelniczych. 
Z łezką w oku starsze pokolenie wspominało książki
Siesickiej, Jackiewiczowej, Snopkiewicz czy
Eugeniusza Paukszty. Panowie przypomnieli o
przygodach Tomka Wilmowskiego, książkach
Mrówczyńskiego czy Niziurskiego. Młodsze panie
preferowały literaturę kobiecą Krystyny Mirek,
Katarzyny Michalak czy Katarzyny Grocholi. A nasi
najmłodsi? No cóż - to pokolenie e-booków, do którego
przemawia literatura fantasy, horrory (niezmiennie
King!) czy najnowsi autorzy wywodzący się z
amerykańskiego rynku.
Ale wszystkich pogodził nieśmiertelny Henryk
Sienkiewicz i jego Trylogia!!!
Imprezę zorganizowały bibliotekarki CKZiU.

"Ja to znam, bo czytam" to konkurs skierowany do
uczniów klas drugich Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Test rozwiązało 74
uczniów z Technikum nr 1 i Technikum nr 7. Konkurs
polegał na podaniu do każdego cytatu - imienia i
nazwiska autora oraz tytułu książki z jakiej pochodzi.
Cytatów było 10 - głównie z lektur, które powinny być
znane wszystkim drugoklasistom. Maksymalna ilość
punktów do zdobycia to 20, ponieważ zadania były
stosunkowo łatwe, to niestety za każdy błąd było
odejmowane 0,5 pkt. Najlepszy osiągnięty wynik to
18,5 pkt.
Uczniowie z wynikami powyżej 16,5 pkt zostaną
nagrodzeni cząstkowymi ocenami z języka polskiego
na drugie półrocze. Konkurs był zorganizowany w
ramach projektu #czytamwckziu.

Książki łączą

Starsi i młodsi

Spotkanie przy kawie

Czytelnia pełna gości
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Same olimpijskie sukcesy!

12 grudnia 2017 r. uczeń klasy II c TECHNIKUM EKONOMICZNEGO NR
1 w CKZiU Adam Gołębiowski uczestniczył w II etapie (regionalnym) XIII
Olimpiady wiedzy o UE "Gwiezdny Krąg". 
Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 455 uczniów z ponad 130 szkół 
z całego kraju. Zawody odbyły się w Bibliotece Śląskiej w Centrum
Dokumentacji Europejskiej  w Katowicach. W sali audytoryjnej test
wielokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań rozwiązywało 40
uczniów w czasie 2 godzin. 
Wyniki będą znane około 19 grudnia, więc informacja ukaże się w
następnym wydaniu gazetki.

Uczennice Technikum nr 1 Ekonomicznego, Weronika Janczyk i Anita
Boryń z klasy III a, zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXXI edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Spośród ponad 500 uczniów
województwa śląskiego biorących udział w etapie szkolnym olimpiady
znalazły się w gronie 50 najlepszych olimpijczyków, którzy w styczniu
2018 roku będą się zmagały z trudnymi zagadnieniami mikro i
makroekonomicznymi.
Hasłem tegorocznej olimpiady organizowanej przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne są : „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
Uczennice od początku roku szkolnego sumiennie przygotowywały się do
olimpiady, co przełożyło się na osiągnięty sukces. Zaznaczyć należy, że
sukces w etapie okregowym (czyli awans do etapu centralnego) oznacza
indeks na Uniwersytet Ekonomiczny. Jest o co walczyć, zwłaszcza dla
trzecioklasistek.
Życzymy im powodzenia w dalszym etapie olimpijskich zmagań i
trzymamy mocno kciuki!

Jak informowaliśmy was wcześniej, 16 listopada br. w naszym
Ekonomiku odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Reprezentowała nas zdolna
czwórka uczniów. I co się okazało?
Uczennica klasy III a Technikum nr 1 Ekonomicznego Karolina
Powieczko zakwalifikowała się do finału III Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo - Menedżerskich. 
Tym samym znalazła się w elitarnym gronie 62 uczestników z całej
Polski, którzy wykazali się największą wiedzą z zakresu ekonomii i
bankowości. Tytuł finalistki gwarantuje uczennicy zwolnienie z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
W dniach 14 - 15 grudnia Karolina powalczy o tytuł laureata Olimpiady
WiUH-M w Suchej Beskidzkiej. Ten tytuł jest prestiżowy, gdyż dawny
Turniej uzyskał status Olimpiady, więc warto się postarać. 
Kibicujemy Karolinie bardzo gorąco, a o wynikach również poinformujemy
w następnym wydaniu gazetki. 

Finał

Weronika

Karolina
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