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Drodzy Czytelnicy! 

 Witamy w pierwszym wydaniu gazetki w nowym roku szkolnym 

2019/2020. O wakacjach nikt już nie pamięta, bo rok szkolny rozpoczął się na 

dobre. Szkoła zyskała cztery klasy pierwsze, co nie byłoby niczym dziwnym, 

gdyby nie fakt, że dwie z nich tworzą absolwenci szkoły podstawowej, dwie 

kolejne – szkoły gimnazjalnej. Po raz pierwszy mamy też klasę o specjalności 

technik rachunkowości. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby dobrze czuli się 

w naszym Ekonomiku i osiągali same sukcesy  Tymczasem uczniowie klas 

czwartych mają już za sobą wypełnienie deklaracji maturalnych. Na razie są 

jeszcze pełni optymizmu .  

 Witamy w gronie redakcji gazetki nowych pracowników – uczennice 

klasy Ib5  Mają przed sobą aż 5 lat.  
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BERLIN 2020 

„Praktyka czyni eksperta”  

 Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, kiedy zamknęliśmy ostatni numer 

gazetki, otrzymaliśmy informację, że zatwierdzono do realizacji projekt 

„Praktyka czyni eksperta – chorzowski Ekonomik na stażu w Niemczech”. 

Oznacza to, że w maju 2020 roku wyłonieni w procesie rekrutacji uczniowie z 

klas 3a,b i c odbędą praktykę zawodową w Berlinie. Jest to bardzo dobra okazja 

do tego, aby zyskać wiedzę oraz umiejętności, które z kolei przydadzą się w 

przyszłej pracy zawodowej.  

 

JUŻ DZIAŁAMY! 

Mimo że mamy za sobą dopiero pierwszy miesiąc nauki to niektóre klasy 

zdążyły już zaliczyć wycieczkę. Klasa 1b5 wybrała się w ramach integracji do 

zamku w Mosznej. Towarzyszyła jej słynąca z zamiłowania do turystyki klasa 3b. 

Na wycieczkę do Krakowa pojechała klasa 4b w nagrodę dla najlepszych 

czytelników minionego roku szkolnego. Natomiast klasa 3c zaliczyła seans 

kinowy, a 3a wycieczkę przedmiotową do oddziału okręgowego NBP.  

Kolejne klasy pierwsze 1a4 i 1a5 wybierają się jeszcze w tym miesiącu na 

swoje wycieczki integracyjne, 2a i 3c natomiast na przedmiotowe.  

Uczniowie niepełnoletni naszej szkoły mieli okazję zaprezentować się 

jako wyborcy w akcji „Młodzi głosują”. Wyniki poznamy oczywiście po 13 

października. 

 

W EKONOMIKU JAK WE ŚNIE 

27 września w naszym Ekonomiku odbyła się impreza integracyjna klas 
pierwszych. Po czwartej lekcji klasy pierwsze przebrane już w swoje piżamy, 
które były obowiązkowym strojem w tym dniu, zebrały się w szkolnej auli, aby 
rozpocząć wspólną zabawę. Tegoroczny jej temat to "W Ekonomiku... jak we 
śnie". Klasy pierwsze rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: 
 



-przebranie 
-szkolny mem 
-przedstawienie klasy 
-quiz o szkole 
-karaoke 
- zgadywanie piosenek z bajek 
-odgadywanie postaci z bajek 
 

Wszyscy wspaniałe się bawiliśmy,a przed ogłoszeniem wyniku uczniowie 
zebrani w auli odtańczyli "integracyjną" makarenę oraz pognali wężykiem w 
rytm piosenki "Jedzie pociąg z daleka". 
Jury w składzie 
- p. dyr Monika Upława 
- p. prof. Irena Niemczykowska 
- przewodniczący szkoły Mateusz Chojnicki 
doszło jednogłośnie do wniosku, że pierwsze miejsce zajmuje klasa 1a4, drugie 
klasa 1b5, trzecie – 1b4, a czwarte miejsce przypada klasie 1a5. 
Z całego serduszka dziękujemy klasom drugim za przygotowanie dla nas tak 
świetnej zabawy. Podziękowania kierujemy też do wszystkich uczestników za 
wspólną zabawę i ducha rywalizacji. 
Oby przyszłoroczna impreza przebiegła równie świetnie! 
 
 

 



 
 

NAJPIĘKNIEJSI  

 Tradycyjnie, jak co roku z okazji dnia chłopaka wybieraliśmy naszą Miss i 

Mistera szkoły. W przypadku płci męskiej niespodzianek nie było – w czołówce 

znaleźli się „starzy znajomi”: Mikołaj Zalega, Kamil Kuś, Adam Gamrot, Patryk 

Głuszkowski. Ale Misterem został Michael Kuźniarkiewicz z klasy 3c. Natomiast 

tytuł Miss szkoły przypadł debiutantce – uczennicy klasy 1b4 Laurze Wójtowicz. 

Gratulujemy !!! 

 



AKTUALNOŚCI 

 Rok szkolny rozkręcił się na dobre, co przejawia się nie tylko tym, że 

przybywa nam ocen, ale i w uczestnictwie różnych klas w wykładach, 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Jak choćby z przedstawicielem IPNu, który 

przybliżył młodzieży realia początku II wojny światowej. W październiku czekają 

nas jeszcze obchody Dnia Edukacji Narodowej, w ramach których świętować 

będziemy m.in 10-lecie istnienia Teatru „Siódmy Kałamarz” -  kierowany przez 

p.prof. Irenę Niemczykowską. Relacja z uroczystości oczywiście w następnym 

numerze. Następnie w dniach 17-19.10 czeka nas weekend z udziałem w IV 

Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego.  

 Informujemy również o planowanej na wiosnę 2020 wycieczce szkolnej 

do Pragi. Wszystkie informacje możecie znaleźć na stronie internetowej szkoły. 

Spieszcie się z decyzją, bo liczba uczetników jest ograniczona. W tym roku 

proponujemy wycieczkę dla uczniów z wszystkich klas. 

 Czekamy również z niecierpliwością na newsy z prób do spektaklu w 

ramach akcji charytatywnej „Maj zaczyna się jutro”.  Z przecieków wiemy, że 

kolejna edycja jest już w toku, a nad wszystkim panuje pomysłodawca 

prokjektu Mateusz Chojnicki – przewodniczący szkoły.  

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej 

życzymy Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i 

pracownikom administracji  wytrwałości, satysfakcji z 

pracy, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, 

dużo cierpliwości  i uśmiechu na co dzień – redakcja. 

 

 


