


DRODZY   CZYTELNICY 

 Witamy w grudniowym, przedświątecznym numerze naszej szkolnej 

gazetki. Właśnie uczniowie klas czwartych rozpoczęli swój ostatni semestr 

w Ekonomiku ( stąd zmiana planu lekcji). Na razie jednak nie czują 

maturalnego stresu, bo jak wszyscy, ulegli przedświątecznej atmosferze. W 

styczniu czekają ich egzaminy zawodowe. Potem żyć już będą żakinadą i 

studniówką ( przypomnijmy - 31 stycznia). Natomiast młodsze klasy 

uczestniczą aktywnie w wycieczkach przedmiotowych  i integracyjnych.                            

Uczniowie klas 2a i 2bc uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Powstań 

Śląskich, klasy 1 wzięły udział w prelekcji policji na temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich, z kolei klasa 3a spędziła miło czas na 

lodowisku. To otwiera perspektywę na ferie, które zaczynają się już 3 

stycznia   
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MIKOŁAJU  ŚWIĘTY… 

Tradycyjnie 6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Wszystkie 

klasy pięknie się przed nim i jego orszakiem zaprezentowały, czyli 

zaśpiewały kolędę i przekazały do świątecznej szopki własnoręcznie 

zrobioną figurkę. Zdjęcia szczęśliwych milusińskich z otrzymanymi 

lizakami w buzi można zobaczyć na stronie szkoły. Są tam również 

fotki grona pedagogicznego, które swoim przebraniem mikołajkowym 

jak zawsze nie zawiodło  

Skoro wywołaliśmy temat świąt to musimy się pochwalić, że 

przekazaliśmy wolontariuszom rzeczy dla potrzebującej rodziny         

w ramach akcji „Szlachetna paczka”. Nasza szkolna społeczność nie 

zawiodła. Ale nie ma się co dziwić, skoro zostaliśmy Liderem 

Dobroczynności w kategorii „Działalność na rzecz Hospicjum”             

w  V edycji konkursu. 

CHWALIMY  SIĘ  

W każdym numerze gazetki zamieszczamy informacje na temat 

różnych osiągnięć uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że zawsze jest 

się czym chwalić i komu gratulować sukcesów. Ostatnio mamy je w 

różnych dziedzinach. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może 

poszczycić się uczennica klasy 3a Roksana Kuchcińska. Patryk 

Głuszkowski i Paweł Walter również z klasy 3a wywalczyli tytuł 

Chorzowskiego Pierwszego Wicemistrza Biznesu w III edycji 

ekonomicznej gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”. Wyżej 

wymieniona trójka czeka również na kwalifikację do kolejnego etapu 

Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. Przystąpiło do niej ponad 

30 uczniów z klas 2a i 3a.  

Nie brak nam też osiągnięć sportowych… Klaudia Kasprzyk z klasy 4b 

zajęła I miejsce w Mistrzostwach Chorzowa Szkół 

Ponadpodstawowych we Wspinaczce Sportowej.                                                          



Rozstrzygnięty został niedawny konkurs plastyczny dotyczący 

problematyki HIV \ AIDS. Przystąpiło do niego 20 uczniów z klas 1 – 3. 

I miejsce zajęła reprezentacja klasy 3b, II miejsce - klasy 1a4. Galerię 

prac, wykonanych różnymi technikami, możemy podziwiać na 

pierwszym piętrze. Absolutnie wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Mamy nadzieję, że w kolejnym numerze pojawią się następne 

wiadomości o sukcesach naszych uczniów.  

Trzymamy również kciuki  za uczniów klas trzecich, którzy do     

2 stycznia muszą złożyć formularz dotyczący majowej praktyki             

w Niemczech. Ruszyła bowiem rekrutacja do udziału w projekcie 

„Praktyka czyni eksperta – chorzowski Ekonomik na stażu w 

Niemczech”. Wyniki w postaci listy zakwalifikowanych zostaną 

ogłoszone 10 stycznia.  

Ale zanim to wszystko przeżyjemy… 

cieszmy się magicznym czasem świąt      

Bożego Narodzenia.  

Dziś świąteczny czas, dzwony biją w las. 

Mały karpik się uśmiecha, wnet na pierwszą 

gwiazdkę czeka. 

Uszka dziś się przysłuchują, już kolędę podśpiewują. 

Barszczyk pięknie jest czerwony, znów jak zwykle 

zawstydzony.  

Zdrowych i pogodnych życzymy wszystkim Świąt 

radosnych  


