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SZKOŁA W KORONIE
Wrzesień już za nami... Aż dziwne, że tak szybko odnaleźliśmy się wśród COVIDOWYCH zakazów oraz
nowego elementu naszej garderoby - maseczki. Chociaż niejeden z nas dostał już reprymendę za jej brak,
dalej nie zawsze pamiętamy o zabieraniu  ze sobą tego obowiązkowego atrybutu.
Nie tak dawno temu wygrzewaliśmy się w blasku promieni słonecznych, a to niestety wciąż nie pozwala nam
skupić się na obecnych zajęciach i sprawach szkolnych. Deszczowe dni dodatkowo wprawiają w melancholijny
nastrój, co budzi w nas brak poczucia czasu.  Obecna sytuacja z COVIDEM również nie pomaga w
koncentracji na nauce, a obostrzenia w dalszym ciągu ulegają zmianie.
Obawiamy się, że w kolejnych miesiącach uzyskamy informacje dotyczące powrotu na nauczanie zdalne, co
oczywiście wywołuje w nas ogromne emocje, czasem skrajnie różne. Nie pozostaje jednak nic oprócz
cierpliwości i zrozumienia wobec siebie i wobec nauczycieli ;)
Październik wiąże się z nowymi wyzwaniami i postanowieniami. Co prawda głównie polegają one na nauce i
ciężkiej pracy, a ta nie każdemu przychodzi z łatwością. Wciąż trudno się zmobilizować... a tu nagle 14
października zbliżył się do nas niepostrzeżenie. Zarówno samorząd, jak i uczniowie mieli ciekawe pomysły na
organizację tego święta, ale COVID...
Pogoda niestety ulega zmianie, mroźne poranki, deszczowe dni już wpływają na nasze samopoczucie.
Kichnięcia i kaszel odbijać się będą od ścian szkolnego korytarza, co na pewno wpłynie na frekwencję uczniów
w najbliższych miesiącach. No cóż, jedynym rozwiązaniem jest adekwatny do pogody ubiór oraz gorąca
herbatka rankiem i wieczorem;)
                                                                                                                                                    Patrycja
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DOBRE I ZDROWE JEDZENIE POKONA KAŻDEGO
WIRUSA, NAWET TEGO W KORONIE

Nasze koleżanki i koledzy z Gastronomika pod
kierunkiem swoich mistrzów kucharskich przygotowali
dla naszych uczniów degustację swoich wyrobów w
formie przekąsek. Wzbudziły one dość duże
zainteresowanie w trakcie długiej przerwy. Zgodnie z
planem można już je zakupić w szkolnej sali
restauracyjnej znajdującej się na górze nowego
budynku naszego Ekonomika. Często uczniowie
wychodzą z niej z frytkami, hamburgerami czy
ciastami a także i sałatkami. Cieszą się one bardzo
dobra opinią, zatem polecamy sprawdzić samemu.
Zaznaczamy, że to nie jest fast food, lecz zdrowie!!!
                                                                     Julia

.

DOBRA KONDYCJA, SIŁA FIZYCZNA,
SPRAWNOŚĆ TO WYŻSZA ODPORNOŚĆ

Kolejną wysportowaną uczennicą jest Maja
Włodarczyk, która po zdobyciu Mistrzostwa Śląska w
rzucie młotem w bardzo krótkim czasie ponownie
zajęła pierwsze miejsce - tym razem w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Lekkiej
Atletyce. Dzięki tak znaczącym sukcesom została
powołana na Mistrzostwa Polski. Oczywiście jest to
spełnienie marzeń niemal każdego sportowca
rozpoczynającego swoją karierę.
To są niewątpliwie znaczące osiągnięcia, a więc
gratulujemy sukcesów i prosimy o kolejne...
                                                                     Julia

TANIEC I MUZYKA TO WOLNOŚĆ I RADOŚĆ
COVID JEST BEZ SZANS

Pomimo obecnych obostrzeń związanych z
dyscypliną covidową, uczniowie nie zatrzymują się w
swoich działaniach i konsekwentnie, oczywiście w
miarę możliwości, dalej rozwijają swoje umiejętności.
Jedną z naszych wyjątkowo uzdolnionych uczennic
jest Zuzia Pióro, która na początku września zajęła 11
miejsce na prawie 80 zawodniczek, które wzięły udział
w Krajowych Mistrzostwach IDO. 
To nie jedyny sukces Zuzi na początku tego roku
szkolnego, ponieważ zaznaczyła ona też swoją
obecność na innych zawodach. Wykazując się
wielkim talentem i wyjątkową dojrzałością,
zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata Dance
World Cup, co da jej szanse występu poza granicami.
                                                                   Julia

.

ZE SZKOLNEJ KUCHNI... I BOISKA...

Julia

Julia
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ZE SZKOLNEGO KORYTARZA

 ERASMUS +
28 września ruszyła rekrutacja do projektu „Mobilna
Szkoła” w ramach programu ERASMUS+. Obejmuje
ona uczniów klas trzecich technikum kształcących się
na wszystkich kierunkach w CKZiU. Projekt zakłada
odbycie 4-tygodniowych staży we Włoszech lub w
Hiszpanii, które z pewnością wzbogacą uczestników o
nowe, ważne i niezapomniane doświadczenia
międzykulturowe. Więcej informacji można znaleźć na
stronie szkoły w zakładce Projekty UE. 
Nikt, kto miał szansę i szczęście uczestniczenia w
takiej przygodzie w latach ubiegłych, nie ma
wątpliwości, że warto ubiegać się o to, żeby znaleźć
się na liście uczestników tego projektu. Oby tylko
wirus odpuścił,,,
                                                                     Julia

.

MAMY NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO!
28 września uczniowie naszej szkoły, podążając 
wzorem Polski pochłoniętej niekończącymi 
się kampaniami, dokonali najważniejszego w naszej
społeczności szkolnej wyboru. W drodze
demokratycznego głosowania w ścisłym covidowym
reżimie sanitarnym wybrali Igora Smędowskiego na
funkcję przewodniczącego naszej szkoły. Nasz kolega
cieszy się wielką popularnością wśród uczniów, czego
dowodem jest fakt, że zdobył ponad połowę spośród
oddanych głosów, a jego poparcie sięgnęło
59%. Drugie miejsce zajęła Julia Grabowska z
poparciem  11% uczniów.
                                                                Paweł

.

EKONOMIK W INTERNECIE
Spotted: Sosnowiecki Ekonomik, mimo pandemii, nie
stoi w miejscu!  Administratorzy naszego szkolnego
Spotted  pomyśleli o osobach, które boją się lub
wstydzą się napisać do nich ważną dla nich
wiadomość. Po otrzymaniu takiej informacji, powstało
nowe konto na TELLONYM – gdzie każdy może być
a n o n i m o w y. Zaobserwowaliśmy dużą liczbę
pojawiających się tam postów. To naprawdę robi
furorę! Konto można znaleźć na aplikacji  pod nazwą
SpottedEkonomikSc.
                                                                      Paweł

Julia.

Paweł
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2 lata później
Perspektywa Angeliny

Dwa lata minęły bez większych problemów. Może nie
jestem aż tak złą strażniczką jak sądziłam. Właśnie
skończyła się nauka i są wakacje. Po nich idziemy do
szkoły średniej. Ja, Sara i ciocia wiemy, gdzie
pójdziemy, od kiedy tylko Ashley ukazała się w
przepowiedni. Teraz jedynym naszym zadaniem było
przekonać Ashley. Sara stwierdziła, że nie zostawi
mnie i pójdzie do tej samej szkoły, co ja i Ash.
Chociaż w zasadzie mogłaby wybrać każdą inną.
Byłam jej za to bardzo wdzięczna. 
Szłam z Sarą do pokoju, w którym siedziała Ashley.
Otworzyłam drzwi, nasza przyjaciółka tkwiła przy
laptopie i coś czytała. 
- Hejka, co robisz? - zagadnęłam. 
- Szukam jakiejś dobrej szkoły, ale jakoś mi nie idzie -
wzdycha.
- To mam dobre wieści - uśmiechnęłam się do niej
szeroko - Znalazłyśmy z Sarą świetną szkołę. Jest
daleko, ale będziemy mieszkać w internacie.
- Internat? No, czy ja wiem... 

- Będzie fajnie! - wtrąciła się Sara, szturchając Ashley
w ramię. - Poza tym to jedna z lepszych szkół w kraju.
- Dobra, ale pokażcie mi ją chociaż - Ashley
uśmiechnęła się.
Wzięłam laptopa z kolan Ash i dosiadając się,
wpisałam adres strony internetowej szkoły. Potem
oddałam jej urządzenie. Ashley wszystko przejrzała, a
ja bałam się, co powie moja przyjaciółka. 
- Podoba mi się - stwierdziła w końcu. 
- To świetnie - odetchnęłam z ulgą, że poszło aż tak
łatwo. 
Wyszłyśmy z Sarą z pokoju i poszłyśmy oznajmić
cioci Mary, że wszystko idzie zgodnie z planem. 

2 miesiące później

Jutro wszystko się zacznie, bo idziemy do szkoły.
Czyli przepowiednia na dobre zacznie się spełniać.
Jest druga w nocy, Ash i Sara smacznie śpią, ale ja za
nic nie mogę. Za bardzo się stresuję. Nie jest to
spowodowane pierwszym dniem w nowej szkole, ale
tym, czy dam sobie radę chronić Ashley...
                                                                      Emilia 

KOBIETA
Była smutna,

Lecz 
Nie płakała

Była uśmiechnięta
Lecz 

Wewnętrznie rozdarta
Czasami ludzie 

Nie pokazują uczuć 
Otwarcie

Można je dostrzec
Patrząc na nich 

Uważnie 

Ten numer zredagowali:
red. Julia Wawro
red. Patrycja Wajrauch
red. Emilia Śliwińska
red. Paweł Daniłowski
red. nacz. Sonia David

ODCINEK 11 
RZUCAMY WYZWANIE PRZEPOWIEDNI
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