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Karnawał, studniówka, więc... 
redakcja się bawi!

W karnawał wkroczyliśmy tanecznym krokiem. 13 stycznia
odbyła się studniówka klas czwartych Ekonomika. Bawiliśmy się
w sosnowieckim lokalu "Moja Pasja". Rozrywkę i wspaniałą
muzykę zapewnił nam zespół muzyczny "Kameleoni". Nasze Koło
Teatralne, wraz z pomocą pozostałych klas, przygotowało
wyjątkową część artystyczną, w stylu staropolskim. Nauczyciele
byli zaskoczeni naszą pomysłowością. Każdy z nich otrzymał od
uczniów specjalne podziękowania z opisem jego specjalności
stworzone w trudnym, staropolskim języku. Pięknie wydrukowane
i zapakowane w specjalne tuby bedą piękną pamiatką. A wszyscy
bawili się do białego rana rewelacyjnie.
Studniówka to tylko początek, nie zapominajmy o tym, że
karnawał trwa aż do13 lutego. Świetnie się składa, że ferie
rozpoczynają się 27 stycznia, więc będziemy mieli okazję na
niejedną zabawę. Tylko nie zatraćmy się w nich, pamiętajmy o
własnym bezpieczeństwie, aby w nienaruszonym stanie wrócić do
szkoły po feriach, bo matura tuż, tuż. 
Na szczęście egzaminy zawodowe już za nami, więc teraz w
spokoju możemy odpocząć i naładować akumulatory przed
egzaminem dojrzałości. Na razie skupmy się na niedalekiej
przyszłości i zrelaksujmy się w te ferie. Niech każdy spędza ten
czas tak jak mu się podoba. Najważniejsze to odpocząć!

Zespół Redakcyjny (też będzie odpoczywać)

Studniówkowa część "Śmiało"

Ten numer zredagowali:
Magdalena Komandera
Paulina Kyć
Klaudia Wyderka
Sonia Delkowska
Dominika Kania
Eryk Pawełczyk
Opiekunowie:
mgr Urszula Gbyl
mgr Sonia David
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Fotorelacja ze studniówki
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A tymczasem w szkole...

Czas egzaminów nadszedł!

Styczeń to nie tylko karnawał i zabawa, lecz również
ciężki czas egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie. Przystąpili do nich uczniowie czwartych
klas, a także ci wszyscy, którym nie udało się zaliczyć
poprzednich kwalifikacji.
Nasi ekonomiści i technicy organizacji reklamy, jak co
roku, podjęli ten trud. Na początek, oczywiście,
egzamin teoretyczny (10, 11 stycznia), a potem część,
która miała za zadanie sprawdzić umiejętności
praktyczne (17, 18, 19 stycznia). Zaskoczyły przyrod-
nicze elementy tego egzaminu, a mianowicie
zaprojektowanie w programie COREL liści kasz-
tanowca, koniczyny lub kwiatu rumianku. Mamy
nadzieję, że z tej bitwy wszyscy wyszli zwycięsko, a
wyniki tylko to potwierdzą.

Pilnie słuchamy

Opowieści o malarstwie

Lekcja muzealna

Mistrz Języka Polskiego

25 stycznia w naszym Ekonomiku odbył się cykliczny
konkurs, który ma za zadanie wyłonić ucznia najlepiej
znającego wszystkie zawiłości języka polskiego.
Trudny gramatyczny test i dyktando ortograficzne
rozwiązywali nie tylko uczniowie CKZiU, ale także
gimnazjaliści. Wręczenie nagród w tym konkursie
odbędzie się dopiero po feriach, gdyż organizatorki -
panie E. Węgrzyńska i S. David, muszą je wszystkie
skrupulatnie sprawdzić, by wybrać zwycięzcę.

Lekcja w Muzeum Śląskim

25 stycznia klasa trzecia z Technikum nr 7
uczestniczyła wraz z opiekunkami - panią S. David i
panią U. Gbyl w lekcji muzealnej "Kolory Młodej
Polski". Sympatyczna pani przewodniczka zebrała
grupę, by wprowadzić młodych ludzi w epokę,
nakreślić kontekst historyczny i społeczny. Potem
prowadząc młodzież przedstawiała najważniejsze
nurty i motywy charakterystyczne dla tej epoki na
podstawie twórczości Jacka Malczewskiego,
Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Podko-
wińskiego czy Leona Wyczółkowskiego. Takie nurty
jak impresjonizm, secesja czy symbolizm nabrały dla
uczniów konkretnego znaczenia. Następnie uczniowie
dostali do rozwiązania szereg zadań, a
podsumowaniem lekcji była gra, która utrwaliła
poznane terminy i zdobytą wiedzę. Po lekcji uczniowie
zwiedzali wystawy stałe Muzeum Śląskiego.

fot. U. Gbyl

fot. U. Gbyl

fot. U. Gbyl
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Podsumowanie projektu #czytamwckziu

Wystawa w Galerii "Ładniej"

Ostatnim akcentem projektu #czytamwckziu było
wręczenie nagród i wernisaż prac z Konkursu
Fotograficznego "Książka w obiektywie uczniów".
Laureaci: Piotr Rajnisz z III LO w Chorzowie - I
miejsce, Kinga Franczyk z SP 38 w Chorzowie - II
miejsce oraz Izabela Pieńkowska z VII LO w
Częstochowie - III miejsce odebrali nagrody i dyplomy
w Galerii "Ładniej". Odbyły się również krótkie
warsztaty fotograficzne, które poprowadzili nauczyciele
fotografii CKZiU. Na zakończenie wszyscy uczestnicy,
przy kawie i ciastkach, mogli obejrzeć wystawione
prace i porozmawiać o trudnej sztuce fotografii.

Projekt #czytamwckziu powstał na potrzeby wniosku
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
który na lata 2016-2020 dofinansowuje zakup nowości
do bibliotek szkolnych. Po zaakceptowaniu wniosku,
CKZiU otrzymała 15 tysięcy złotych. Projekt
przewidywał szereg działań mających na celu
popularyzację czytelnictwa wśród uczniów, które na
bieżąco były realizowane, a ich efekty opisywane na
stronie szkoły i biblioteki. Każda klasa brała udział w
konkursach, lekcjach i miała okazję głosować na listę
bestsellerów. To na jej podstawie zostało, za
otrzymaną sumę, zakupionych ponad 600 książek -
beletrystyki polskiej i obcej, które są absolutnymi
nowościami. Poszerzyło to w znaczący sposób ofertę
biblioteki szkolnej. 

 Zapraszamy, książkowe ferie też fajne!

Wręczenie nagród

Laureaci i ich prace Rozmowy o fotografii

Warsztaty fotograficzne

fot. T. Griessgraber

fot. T. Griessgraber fot. T. Griessgraber
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