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Centrum Edukacji w Zabrzu
ul. 1 Maja 12
41-800, Zabrze

Numer 18 02/16

7 lutego 2016r. w Centrum Edukacji odbył się bal
karanwałowy zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski. Zabawa była przednia. Przebrani uczniowie
tańczyli, brali udział w zabawnych konkursach, do
późnego wieczora. To wspaniała zabawa dla każdego.
Pomysłowe stroje, świetny humor i nowe odkrycia na
parkiecie. Mamy nadzieję, ze ta impreza wejdzie na stałe
do szkolnego kalendarza. 

 Bal karnawałowy w Centrum Edukacji
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KONKURS na NAJMILSZĄ UCZENNICĘ 
oraz 

NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO  UCZNIA
 

został rozstrzygnięty

W kategorii 
Miłość Roku Rady Pedagogicznej 2016 

tyle samo głosów otrzymało  
dwóch uczniów

Paweł Karczewski z klasy 4Ta
 oraz 

Bartosz Haras z klasy 1La.
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Wartszaty medialne:
Toposy starożytne we współczesnych tekstach kultury

.
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7.03.2016r. w Knurowie w klubie SZTUKATERIA klasa 1 TB wzięła udział 
w warsztatach medialnych: Toposy starożytne w kulturze współczesnej. KinoSzkoła to

nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym
celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych. Program warsztatów

został stworzony zgodnie 
z podstawą programową kształcenia ogólnego (nauczania przedmiotów: 
j. polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, etyka, wychowanie

 do życia w rodzinie), co potwierdza CERTYFIKAT FILMOTEKI NARODOWEJ, 
a nad zawartością merytoryczną zajęć czuwa grupa specjalistów

 z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. 

Zajęcia tym razem poprowadziła pani Sandra Staletowicz - absolwentka Organizacji Produkcji
Filmowo-Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzania w mediach na Uniwersytecie

Jagiellońskim. Pani Sandra od sześciu lat prowadzi młodzieżową grupę filmową w ARTerii
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Od lat współpracuje z organizacjami

pozarządowymi przy organizacji wydarzeń kulturalnych ispołecznych, a także kieruje produkcją
filmową. Prywatnie, jak sama zdradziła, przekonana jest do Madsa Mikkelsena, wegetariańskiej

kuchni i życia bez pośpiechu

DAGMARA LANGE
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FINAŁ TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

Tydzień Konkursów Językowych

9.02.2016r. rozpoczął się
w Centrum Edukacji

w Zabrzu
Tydzień Konkursów Językowych.

Trzydziestu uczestników wzięło udział
w inauguracyjnym

Konkursie Tłumaczeniowym.

.

Po tygodniu zmagań 3.03.2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie zwycięzców
wszystkich konkursów, które odbyły się w ramach Tygodnia Języków Obcych.

Ostatecznie wyłowiono 8 szczęśliwców, 
którzy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 A oto i oni:
W konkursie na Najlepsze Tłumaczenie zwyciężyli:

 Dominik Bujak w kategorii: Szkoła Średnia
 i Magda Czechowska w kategorii: Gimnazjum.

 Ponadto wyróżnienia otrzymały: Paulina Woźniak i Natalia Rosiak. 

W konkursie Wiedzy o Świecie zwyciężyli: 
Krzysztof Grabowski w kategorii: Szkoła Średnia 
oraz Mateusz Stolarski w kategorii: Gimnazjum. 

Nagrody otrzymają również Grzegorz Kozyra za konkurs "Jaki to język?" 
oraz Artur Walęza za konkurs "Co to za miejsce?".

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy
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BABECZKOWA BITWA 2016

Tradycyjnie już od kilku lat w Święto Kobiet
w naszej organizuje się "Babeczkową Bitwę",

czyli konkurs na najciekawiej ozdobioną muffinkę. Babeczki,
jak zawsze, są tematyczne. Ty razem pojawiły się:
matematyczna, modna, Miss, z sercem, spóźniona,

marzycielka.

.

Lekcja wychowania fizycznego 
w FIT AND FIGHT CLUB 

9 marca w sali 220 polonista Krzysztof Kurczyna zorganizował konkurs "25-lecie III RP 1990-2015", w którym udział wzięło 14 uczniów z liceum i
technikum.Odpowiedzieć musieli oni na 30 pytań dotyczących szeroko pojmowanej historii Polski po 1989 roku). Stopień trudności pytań był

oczywiście zróżnicowany. 
A to lista laureatów:

• Rafał Frynas z IV Ta (22 p.)
• Przemysław Grzenia z I Lb (21 p.)
• Dawid Marszałowski z II La (20 p.)
• Paweł Karczewski z IV Ta (20 p.)
• Radosław Poneta z II Tb (18 p.)

Laureaci otrzymali książki historyczne oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkową nagrodą były oceny bardzo dobre i celujące z
j. polskiego lub historii (do wyboru) i punkty do oceny z zachowania.

 K O N K U R S   H I S T O R Y C Z N Y
"25-lecie III RP 1990-2015"

REDAKCJA:
Dagmara Lange

Michał Pradella

Justyna Cichowska

Bartosz Blachut

Wojciech Płochocki

FOTO: Dagmara Lange
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