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Jajuśna redakcja

Z tymi jajkami to są niezłe jaja... Ile to z nimi roboty przed świętami
... Gdyby same się malowały, wchodziły do koszyka i szły się
poświęcić wspólnie z szynką, chlebkiem, solą i resztą  rzeczy,
które zagoszczą na naszym świątecznym stole. ..O ile nasze
życie byłoby łatwiejsze, gdyby tylko chciały z nami
współpracować, ale niestety nie jest tak łatwo. A tak zaczynając
od początku... Kiedy szczęśliwe kury je zniosą, przechodzą przez
ręce gospodarza i po długiej drodze możemy zabrać je ze sklepu
do domu. I tu się zaczyna prawdziwe wyzwanie! Jaki kolor? Jaki
wzór? Jakim sposobem? Farby czy cebula? Może kredki? A
może jednak barwniki? A teraz wykonanie. Tylko kto? Mama
gotuje, tata sprząta ogród, babcia piecze świąteczną babkę, a
dziadek przygotowuje stół. Więc wszystko spada na Ciebie.
Swoimi wzorami musisz zadowolić całą rodzinę i sprawić, żeby 
jajusia pięknie prezentowały się na stole. Kiedy wydaje Ci się, że
to koniec, przypominasz sobie, że czeka Cię ostatnia prosta
prowadząca do kościoła w świąteczny sobotni poranek. W
niedzielę rano przy stole z rodziną obserwujesz, jak cała Twoja
praca i Twoje starania zostają zjedzone przez do-
mowników. Jedyne co Ci pozostaje, to uwiecznienie swojego
dzieła na zdjęciu...ale nie martw się, za rok również poświęcisz
swój czas na tę przyjemność… Bo i tak nikomu innemu by się nie
chciało.
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Konferencyjna 
część Forum

Gorączka złota 
w Ekonomiku

Warsztaty dla
gimnazjalistów

Wszystkie pasje 
uczniów CKZiU

5 marca 2018 roku w CKZiU, ul. Grota-Roweckiego 64
odbyło się II Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji
Zawodowej. Uroczystego otwarcia Forum dokonała
Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik. Odwiedziło nas
wielu gości, m.in. poseł na Sejm RP Waldemar Andzel,
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński,
Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Byszewski,
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty
w Katowicach Mirosława Kolwas-Soczyńska. W bu-
dynku Technikum nr 7 odbyła się część kon-
ferencyjna, podczas której prelegenci poruszali kwestie
aktualnej sytuacji na rynku pracy, problemy
szkolnictwa zawodowego i działalności innowacyjnej.
Zostały wręczone tytuły ZAWODOWCA ROKU, które
w naszym Ekonomiku otrzymali: technik organizacji
reklamy - Adam Gołębiowski z klasy IIc, technik
ekonomista - Karolina Powieczko z klasy III a. To
nagrody ufundowane przez partnerów biznesowych
szkoły, więc jest o co walczyć.

W sali gimnastycznej naszego Ekonomika każda ze
szkół wchodzących w skład Centrum miała swoje
stanowisko, gdzie mogła zaprezentować swoje
zawody i zainteresować swoja ofertą gimnazjalistów.
Najciekawszy pomysł miało nasze Technikum  nr 1
Ekonomiczne, które podążając ciągiem myślowym:
ekonomia - pieniądze - złoto - Dziki Zachód
przygotowało stoisko w tym stylu. Gimnazjaliści
otrzymywali od sheriffa przygotowaną mapę, gdzie
mogli się poruszać między stoiskami: Western Press,
Central Store, Veterinary i oczywiście Bank. Młodzi
ludzie zbierali złote samorodki, by w banku wymienić je
na nagrody. Ponadto najlepsze nasze dziewczyny w
kowbojskich strojach zachęcały zwiedzających do
uczestnictwa w quizie obejmującym ciekawostki z
dziedziny ekonomii, reklamy, handlu i weterynarii.
Całość zdobiły wielkie kaktusy, wielkie beczki i
panorama Dzikiego Zachodu. Listy gończe - nasze
ulotki dodały kolorytu ekonomicznej "Gorączce złota". 

Gimnazjaliści, którzy odwiedzili w tym dniu szkoły
wchodzące w skład CKZiU, mieli możliwość
uczestniczenia w rozlicznych warsztatach. Co godzinę
grupa uczniów zbierała się w przeznaczonych do tego
salach, by poznawać tajniki edukacji zawodowej. W
Technikum nr 1 Ekonomicznym zorganizowane
zostały warsztaty z dziedziny ekonomii oraz
organizacji reklamy. W Technikum nr 3 - warsztaty
gastronomiczne, a w Technikum nr 7 - fryzjerskie i
krawieckie. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych z
zainteresowaniem słuchała przygotowanych
wykładów, ale przede wszystkim mogła czynnie
sprawdzić nabytą wiedzę. Różnie to wychodziło, ale
zabawa i tak była wspaniała. Intencją prowadzących
warsztaty było pokazanie młodzieży, z czym wiąże się
kształcenie w poszczególnych zawodach. Przecież
gimnazjaliści muszą już niedługo podjąć bardzo ważną
decyzję - jaką ścieżkę kariery wybrać?

W auli naszego Ekonomika prezentowane były przez
uczniów CKZiU wszystkie dodatkowe zajęcia, w
których mogą uczestniczyć. Na scenie prezentowały
się zespoły teatralne z Technikum nr 1 i Technikum nr
7. Pierwszy z nich pokazał próby do krótkiej scenki z
teatru absurdu, a drugi własną interpretację "Alicji w
Krainie Czarów" w wykonanych przez Konrada i
Wiktorię fantastycznych dekoracjach. Pod sceną
przygotowane były ćwiczenia na stepach oraz pokaz
zumby. Po tych fascynujących prezentacjach,
gimnazjaliści mieli możliwość uczestniczenia w
rozlicznych grach językowych, sprawdzić swoje
wiadomości z języka polskiego, a przede wszystkim
uczestniczyć w przygotowaniu ozdób wielkanocnych.
Otrzymali również egzemplarze gazetki "Śmiało", która
została wydana w stylu western (jak nasze stoisko). A
na koniec wszyscy zostali poczęstowani znakomitymi,
wykonanymi przez naszych uczniów, słodkościami.
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A w szkole wiosenne konkursy!

Tegoroczni 
Mistrzowie Inteligo

Po raz kolejny wybieramy
Mistera Ekonomika

19 marca br. odbył się finał już XVIII edycji Konkursu o
tytuł Mistrza Inteligo. Zakwalifikowały się do niego
drużyny z klasy I a, II c (aż dwie) oraz IV b. Finałowe
zadania, jak co roku sprawdzały różne umiejętności
uczniów: humanistyczne, matematyczne, sko-
jarzeniowe, a nawet troszeczkę aktorskie.  Łamańce
językowe nie były dla nich trudne, ale zadanie
matematyczne to wyboista droga. Wreszcie zostało
ostatnie zadanie… Jak zrobić z tekstu Inwokacji
scenkę rodzajową?... Okazało się, że naszym ucz-
niom nie brakuje wyobraźni: zabawa przy grach
komputerowych była wyśmienita, ale świąteczny
rodzinny obiad przy stole przebił wszystko. Tekst
Inwokacji można śpiewać jak kolędę!!!
Ostatecznie nowymi Mistrzami Inteligo została
drużyna z klasy IV b w składzie: Dominika Kania,
Paulina Kyć i Dawid Różalski.
II miejsce zajęła drużyna z klasy I a w składzie: Natalia
Trzaska, Maciej Jagiełka, Maksymilian Prokop, a III
drużyna z klasy II c w składzie: Aleksandra
Dramowicz, Laura Ślusarczyk i Adam Gołębiowski.
Mistrzom serdecznie gratulujemy, a organizatorki:
panie Urszula Gbyl i Sonia Dawid zapraszają za rok!

Nowi Mistrzowie!

Finaliści i jury

23 marca w auli szkolnej 8 kandydatów walczyło o ten
zaszczytny tytuł. Przy licznie zgromadzonej
publiczności, panowie musieli wykazać się
kreatywnością, znajomością damskiej mody,
umiejętnościami kosmetycznymi, zdolnościami
obserwacyjnymi, szybkim kojarzeniem i trochę
zdolnościami aktorskimi. Poszło im rewelacyjnie, ale
Mister może być tylko jeden. Podczas dogrywki, serce
jury skradł ubiegłoroczny Mister Oskar Juszczak i to
własnie on jest zwycięzcą!Mister 2018 i jego modelka
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