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Z okazji zbliżającego się Halloween 
przygotowałam ciekawostkę. Wszyscy
myślą, że to amerykańskie święto, a
naprawdę ta tradycja wywodzi się od
Celtów, którzy wierzyli, że w tym czasie
duchy zmarłych odwiedzają ziemię i
szukają ciepłego schronienia  Ale o tym w
następnym numerze…                Weronika

Oto pierwsza gazetka spod ręki nowej redakcji uczniów klas
pierwszych! A to świeże i otwarte umysły pełne wspaniałych
pomysłów! Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie
prowadzenia dla Was gazetki przez najbliższe lata. Tak
pozytywna atmosfera, jaka panuje w naszej w szkole, sprawia, że
aż miło jest nam działać.  Mimo że nauki nie brakuje, (a raczej
czasu tak!) postaramy się, aby ta gazetka była ciekawa nie tylko
dla uczniów, ale może także i dla nauczycieli. Postaramy się, by
była kolorowa i niepowtarzalna. A teraz przewińcie stronę i
bierzcie się do dalszego czytania, gdyż przed Wami kilka
interesujących artykułów i coś, co może zachęci Was, abyście
zaglądali do każdego kolejnego wydania. 
Wraz z nową redakcją chcę wprowadzić Was w magiczną podróż
po naszej gazetce. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was porcję
ciekawostek o naszej małej społeczności, czyli szkole. 
A także coś, co Was powinno zafascynować... ale nie mogę 
zdradzić niczego więcej, dowiecie się wszystkiego, czytając
następne strony....

To nasz pierwszy felieton w "Śmiało" - bądźcie wyrozumiali...
        Emilia i Weronika 
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Świeżaki 

Ola - pochodzę z Sosnowca i jestem w klasie o profilu
weterynaryjnym (tak - to ten nowy kierunek w naszej
szkole). Jestem dość aktywną, zabawną i luźną
dziewczyną. Reguła jest taka, że albo mnie bardzo
lubisz, albo nienawidzisz. Czytam bardzo, bardzo dużo
książek i chciałabym kiedyś napisać swoją powieść.
Gram w gry komputerowe. Kocham chodzić do kina, a
zwłaszcza wtedy, kiedy idziemy w grupie. Interesuję
się też kosmosem, głównie konstelacjami gwiazd.
Mam psa rasy beagle, który wabi się Coffi. 

Emilka - wychowałam się w Wojkowicach. Jestem na
profilu weterynaryjnym, od zawsze chciałam zostać
weterynarzem. Jestem raczej cichą dziewczyną, ale
potrafię też być zabawna. Uwielbiam czytać książki,
oglądać seriale, słuchać muzyki. Po prostu uciekać do
innych światów. Lubię też tworzyć; od narysowania
czegokolwiek aż po składanie skomplikowanych
rzeczy. Oprócz tego jestem strasznym śpiochem. W
moich życiu bardzo ważni są przyjaciele, jestem też
otwarta na nowe znajomości.
Mam nadzieję, że miło mnie przyjmiecie. 

Wiktoria
Pochodzę z Sosnowca, chodzę do klasy pierwszej i
wybrałam tę szkołę, ponieważ profil, na którym
obecnie jestem, zainteresował mnie już dawno. Jestem
zabawną, uśmiechniętą i dość kreatywną dziewczyną,
która chętnie próbuje nowych wyzwań i zawiera nowe
znajomości. Interesuję się rysowaniem, bardzo lubię
oglądać filmy i seriale o różnorodnej tematyce.
Uwielbiam również spędzać czas przy czytaniu dobrej
książki. 

Ania - od września jestem uczennicą naszego
technikum. Stwierdziłam, że spróbuję swoich sił w
pisaniu tekstów do gazetki szkolnej. Jestem osobą
przyjazną, która lubi nawiązywać nowe znajomości.
Lubię rysować, oglądać filmy i seriale o
młodzieżowych sprawach. Od 7 lat mam psa, który był
adoptowany ze schroniska. Bardzo lubię się nim
opiekować i chętnie wspieram różne akcje
charytatywne. Mam nadzieję, że wykażę się
pomysłowością we współredagowaniu gazetki
szkolnej.

Weronika - tak naprawdę nie wiem, co mogę o sobie
napisać, wiec może zacznę od podstawowych
informacji. Pochodzę z Będzina, chodzę do klasy
ekonomicznej, byłam kiedyś harcerką, uwielbiam
pływać. Chcę pracować w redakcji, ponieważ myślę,
że nadaję się, aby przekazywać Wam niezbędne
informacje. Jestem bardzo optymistyczną osobą,
szybko się zaprzyjaźniam z otoczeniem, gram w
różne gry, czytam książki - głównie romanse...
Lubię zajmować się zwierzętami, mam ich w domu aż
dwanaście!

Natalia i Weronika - to my.
Dwie dziewczyny, które znalazły się w tej szkole
całkiem przypadkiem, by kontynuować swoją
edukację. Uczęszczają do dwóch różnych klas
pierwszych. Zawsze uśmiechnięte, wiedzą, co to żart,
a sarkazm też im nie jest obcy. Lubią dobrą zabawę,
ale wiedzą, kiedy można sobie na nią pozwolić. Niby
dwa odmienne charaktery, ale jednak mają ze sobą
wiele wspólnego. Obie fanki seriali i dobrych filmów.
Mają nadzieję, że wspólne chwile pracy w gazetce
będą niezapomniane.

To tylko część pięknej redakcji fot. U. Gbyl
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 W szkole już się dzieje!

Liderzy naszej szkoły 
czyli nowi w Samorządzie

Mnożymy w Centrum 
już czwarty raz

Ja umiem tabliczkę mnożenia...

a pan profesor?

28.09.2018r. odbył się w Ekonomiku Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia zorganizowany przez panią mgr
Agatę Sidorowicz. Każdy z uczniów miał możliwość
rozwiązania mini-quizu. Zadania polegały na
wylosowaniu z koszyka karteczki z kilkoma
działaniami i rozwiązaniu ich w jak najszybszym
czasie. Nagrodą było prawo do zgłoszenia
nieprzygotowania z matematyki. Ten dzień miał na
celu przypomnienie uczniom znanej każdemu tabliczki
mnożenia w zabawny sposób.                Ania

Stary Samorząd Uczniowski Ekonomika kończył w
tym roku kadencję, ponieważ przewodniczący Mariusz
Gruszka jako uczeń klasy czwartej nie może sobie
pozwolić na społeczną działalność. Wiadomo,
matura... 
Wybory szkolne odbyły się dnia 24 września br.
Poprzedziła je kampania wyborcza, czyli prezentacja
poszczególnych kandydatów. Zapewne wszyscy,
którzy byli zainteresowani funkcją przewodniczącego
lub przewodniczącej szkoły, byli bardzo zdenerwowani
i z niecierpliwością oczekiwali na wynik głosowania.
Ostatecznie przewodniczącym Samorządu Szkolnego
został Maksymilian Prokop - uczeń klasy II a. Jego
zastępcami w obecnej kadencji będą: Oliwia
Krzysztofowicz z klasy III a oraz Błażej Klachacz -
uczeń klasy I c. Oczywiście, osób zaangażowanych w
tę społeczną działalność jest więcej i nasi liderzy będą
mieć mocne wsparcie.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy sukcesów w
realizacji zamierzonych planów. Mamy nadzieję, że
współpraca z gronem pedagogicznym oraz
społecznością uczniowską będzie udana.

Weronika 

Przewodniczący - ciacho!

fot. red.

fot. red.

fot. U. Gbyl
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Jedno z ważniejszych wydarzeń w roku
szkolnym

Pasowanie pierwszoklasistów

Uroczyste ślubowanie

Pasowanie to ważne wydarzenie dla uczniów klas pierwszych. W tym dniu zostają oni pełnoprawnymi uczniami
naszej szkoły. Uroczystość ta odbyła się dnia 28.09.2018 w świetlicy szkolnej. Uczniowie przysięgali godnie
reprezentować swoją szkołę. Gala zaczęła się od uroczystego pasowania dokonanego przez Panią Dyrektor
Elżbietę Czernik, która dotykając kolejno ramion uczniów klas pierwszych wieloletnim wysłużonym ołówkiem,
powitała ich w gronie społeczności Ekonomika jako następne pokolenie młodych ludzi. Mieliśmy przyjemność
także uścisnąć dłonie dyrekcji oraz wychowawcom. Wszyscy uczniowie otrzymali swoje legitymacje szkolne
oraz wyprawkę z życzeniami i podziękowaniami za trafny wybór szkoły średniej. 
Po części oficjalnej młodzież mogła przejść do luźniejszej integracji klas pierwszych. Przyjemności te odbyły się
na naszej sali gimnastycznej, mimo że na zewnątrz panowała piękna pogoda. Ach, ta budowa... Integracja była
pełna cudownych gier i zabaw. Klasy pierwsze rywalizowały między sobą w konkurencjach, takich jak: "Jaka to
melodia?" czy konkurs na najlepszy plakat klasowy. Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością, wiedzą i
talentem. "Jaka to melodia?" wywołała wśród uczniów żywe zainteresowanie. W konkursie na najlepszy plakat
pierwszoklasiści mieli okazję przelać swoje uczucia na pustą kartkę. Odbyła się też lekcja tańca, w której
uczniowie mogli razem bawić się przy najlepszej muzyce. Nikt nie siedział pod ścianą i wszyscy świetnie się
pokołysali. Nawet nauczyciele przyłączyli się do wspólnego tańca. Zorganizowany przez Samorząd Uczniowski
poczęstunek wzmocnił uczestników gier i zabaw po solidnym wysiłku. W menu były pyszne kiełbaski, na co
patrzyli krzywym okiem szkolni wegetarianie. 
Zaznaczyć należy, że bawili się wszyscy uczniowie klas pierwszych Ekonomika, Gastronomika i Stylizacji czyli
szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ten ważny dla pierwszaków
dzień w takiej formule jest organizowany po raz drugi. Sprawdza się, bo wszystkim się podobało. 

Były, bawiły się bardzo dobrze i opisały 
Ola i Ela

fot. M. Giemza
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Fotorelacja  z pasowania pierwszaków
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Wydarzeń szkolnych ciąg dalszy

Kochani nauczyciele

Czytanie 
na Stulecie Niepodległej

Czyta zwycięzca

Wspólna fotka z najlepszymi

3 października 2018 roku w naszej czytelni odbył się
konkurs czytania utworów patriotycznych "Czytamy w
CKZiU 2018 - O mojej Ojczyźnie" przygotowany przez
panią Urszulę Gbyl. Do rywalizacji przystąpiło 22
uczestników, którzy zaprezentowali wybrane i
przygotowane przez siebie teksty. Wszystkie
dotyczyły tematu walki Polaków o niepodległość i
miłości do Ojczyzny. Atmosfera była podniosła. 
Komisja konkursowa, czyli pani wicedyrektor Maria
Koźmin i pani Sonia David po długiej dyskusji ustaliły,
że I miejsce zajął Mateusz Gimzia z T3, II  miejsce
przyznano Weronice Garyckiej - uczennicy klasy 1c
T1, a III - Wiktorii Szymanek z T7. Nagrodami były
nowości książkowe i dyplomy. Wyróżniono także
Kamila Jabłko i Adama Gołębiowskiego - uczniów T1 -
za wyjątkowo poruszającą interpretację. 

Wiktoria

To święto całej społeczności szkolnej, w którym
możemy podziękować wszystkim nauczycielom i
pracownikom oświaty za trud i poświęcony nam czas.
Zdarza się, że uczniowie to nie lada wyzwanie, ale Wy
-  nasi nauczyciele - dobrze dajecie sobie z nami radę.
Kształtujecie nasze serca i umysły. To Wy troszczycie
się o naszą przyszłość, o to, byśmy byli lepszymi
ludźmi.
Mamy świadomość, że  to dzięki Wam kończymy
szkołę nie tylko z dobrymi wynikami, ale i z głowami
pełnymi wiedzy. To dzięki Wam szkoła kojarzy nam
się nie tylko z lekcjami, ale i z różnymi zajęciami, na
których realizujemy swoje pasje.
Każdy z nas ma szanse tworzyć idealną szkołę.
Każdy z nas może dawać przykład swoim życiem i
pokazywać,  jaki powinniśmy mieć stosunek do nauki.

Natalia i Weronika

fot. S. Delkowska

fot. S. Delkowska
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To okładka

Opowiadanie w odcinkach

Oto ta rzecz, która "powinna was zafascynować", o
której wspomniano na pierwszej stronie.
Jeśli będziecie bacznie śledzić kolejne numery
"Śmiało", to zapewne sami zauważycie, że w naszej
gazetce będzie pojawiać się opowiadanie pisane w
odcinkach. Skąd wziął się ten pomysł? 
Od dawna wymyślałam wiele różnych historii.
Pewnego dnia stwierdziłam, że muszę coś z nimi
zrobić, dlatego postanowiłam przelać je na papier. 
W momencie, gdy dołączyłam do gazetki i
dowiedziałam się, że jest opcja pisania w niej
opowiadania, uznałam, że to świetny pomysł. 
Historii w głowie mam wiele i niełatwo było wybrać
jedną z nich. Jednakże postanowiłam opublikować tę,
którą pisze mi się najprzyjemniej, na którą mam
najwięcej pomysłów oraz uważam ją za jedną z
lepszych. 
Opowiadanie będzie pisanie z kilku perspektyw.
Pierwszy odcinek ma tytuł "Ashley". 
Liczę, że komuś z Was przypadnie do gustu.
Serdecznie zapraszam do czytania oraz mam
nadzieję, że nie pogniewacie się za to, że wolałabym,
aby to opowiadanie było opublikowane anonimowo.

Zapraszam do lektury!

Siedziałyśmy z Angelą na placu na ławce pod dużym, starym drzewem - jak zwykle. Moja jasnowłosa
przyjaciółka siedziała zapatrzona w dal. Często jej się to zdarzało, ale nigdy nie chciała mi wyjawić, o czym tak
naprawdę wtedy rozmyśla. Była jesień, wiał chłodny wiatr, a liście zaczęły już powoli zmieniać kolory. Jako że
nasz "dom", chociaż nie wiem, czy można nazwać tak sierociniec, był koło lasu, a ta pora roku wyglądała tu
nadzwyczaj ładnie. Czasami w nocy aż strach było spoglądać w głąb ciemności. Angelina odwróciła głowę
bardziej w moją stronę
- O nie, znowu do nas idzie - powiedziała z niesmakiem. Sama po chwili go dostrzegłam. Wprost do nas zmierzał
brat dziewczyny. Był starszy o rok od Angeli. Niewiele ich łączyło. Z wyglądu byli zupełnie różni. Ona - drobna
blondynka, a on - masywny brunet. Nawet rysy twarzy mieli zupełnie inne. Gdyby Angela mi nie powiedziała
kiedyś, że są spokrewnieni, nigdy w życiu bym się tego nie domyśliła.
- No patrzcie, patrzcie - powiedział Zeke, brat Angeliny. Razem z nim byli oczywiście jego dwaj koledzy od
siedmiu boleści. - Kogo my tu mamy, nasza kochana Ashley - zaśmiał się, a jego kumple od razu mu
zawtórowali. 
Potem nawet już nie słuchałam, co mówi. Nie będę słuchać kolejnych wyzwisk skierowanych w moją stronę. Po
kilku latach nauczyłam się go mniej więcej ignorować. Takie sytuacje na szczęście nie zdarzają się codziennie.
Natomiast Angela w przeciwieństwie do mnie nie potrafi trzymać języka za zębami. Nieraz odciągałam od siebie
rodzeństwo, bo dochodziło niemalże do bójki między nimi.
- Pilnuj lepiej swojego nosa i nie wtrącaj się - Angela wstała z ławki i mierząc palcem w brata, syknęła mu prosto
w twarz. - Zajmij się lepiej sobą, bo jest nad czym pracować.
- A ty się nie wtrącaj, to sprawy między mną a Ashley, prawda? - zwrócił się do mnie. Nie zdążyłam nawet nic nie
odpowiedzieć, ponieważ moja przyjaciółka od razu mnie zasłoniła sobą i odepchnęła Zeke'a. Ten już chciał jej
coś zrobić, ale... 

Ciąg dalszy nstąpi...

.
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Od razu po rozpoczęciu października odbyły się na
stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w
Sosnowcu pierwsze zawody lekkoatletyczne szkół
ponadgimnazjalnych klas pierwszych. Ostatecznie
uplasowaliśmy się na czwartym miejscu na dziesięć
startujących szkół. Niestety nie stanęliśmy na podium,
ale pokazaliśmy klasę i ducha walki. Udział w
zawodach sukcesami zakończyli: Natalia Sobczyk
zajęła trzecie miejsce za bieg na trzysta
metrów, Daniel Mrozik zajął trzecie miejsce, a Błażej
Klachacz zwyciężył w pchnięciu kulą. Cała
społeczność szkoły jest z nich dumna za to,że tak
walecznie bronili honoru szkoły i jej dobrego imienia w
mieście.
Następnym powodem do dumy było zajęcie 3 miejsca
w rejonowych zawodach lekkoatletycznych LICEA-
LIADA. Zawodnicy naszego Ekonomika pokonali wielu
rówieśników z liceów ogólnokształcących, którzy 
zawsze w historii tych zmagań zajmowali wszystkie
miejsca na podium.
Gratulujemy i zachęcamy do pracy. Ćwiczcie a my to
wszystko opiszemy.

Ela i Weronika
Najlepsi!

Pierwszy tydzień października obfitował w różne
wydarzenia sportowe, takie jak: Mistrzostwa
Sosnowca Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie
Stołowym oraz Sztafetowe Biegi Przełajowe. W
mistrzostwach tenisa stołowego brały udział
dziewczęta oraz chłopcy. Naszą szkołę dumnie
reprezentowali: Klaudia Woźniak, Daria Paw, Klaudia
Brandys oraz Radosław Wikiera i Kacper Świerczyna.
Mimo że nie mieli okazji stanąć na podium, to walczyli
dzielnie. Uczniom tym dziękujemy i życzymy dalszych
sukcesów w zmaganiach sportowych.
Sztafetowe Biegi Przełajowe możemy jak najbardziej
uznać za udane. Uczniowie naszej szkoły, zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy, którzy wzięli udział w
biegach, dali z siebie wszystko, mimo trudnej trasy.
Nasza szkoła zajęła 4 pozycję wśród szkół licealnych,
co jest świetnym osiągnięciem.
Dziękujemy za zapał i siłę do walki  oraz to, że tak
dzielnie reprezentowali naszą szkołę. Mamy nadzieję
że uczniowie czerpali przyjemność z tych zawodów
oraz byli zadowoleni ze swoich wyników..

Ela
Chwalimy się!

SPORTOWE ŚWIRY

fot. red.

.
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