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AKTUALNOŚCI
Działo się i dziać się będzie

Śzkolne zycie w drodze
Od początku roku szkolnego odbyło się już kilkanaście różnych wyjść i wyjazdów, zarówno przedmiotowych, jak i turystyczno-krajoznawczych.
Nasi uczniowie byli na śląskim Salonie Maturzystów, odwiedzili Kraków, przyjrzeli się obrazom w Galerii Malarstwa Polskiego w Sukiennicach,
wzięli udział w spektaklach teatralnych „Król Edyp” i „Wszystko o kobietach”. Klasy II LO odwiedziły Muzeum do Muzeum Śląskie w Świętochłowicach. Udały się też do Katowic, by tam odwiedzić groby Wojciecha Korfantego i Dominika-Ździebło-Danowskiego, później zawitali do siedziby IPN-u.
Grupa uczniów wzięła również udział w II Dniach Kultury Żydowskiej w Żorach. Uczniowie drugich technikum wraz z opiekunami uczestniczyli z kolei w
zajęciach dydaktycznych w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

Chwila z Krolową Nauk

Opublikowano listy uczniów, którzy otrzymali
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok
szkolny 2017/2018.

29 września 2017r. w naszej szkole królowała Tabliczka
Mnożenia. Było to widoczne w klasach i na szkolnych korytarzach.
Podczas zajęć lekcyjnych odbyły się aktywne ćwiczenia
Uczniowie poznali różne ciekawe i zaskakujące metody mnożenia
liczb naturalnych, które mogli od razu przećwiczyć. Poznali również
historię tabliczki mnożenia.

Z Jastrzębia-Zdroju nagrodzonych zostało
jedenaście osób. Są wśród nich Stanisław
Korol (nasz młodzieżowy radny) z Technikum
oraz Agnieszka Wysocka z LO

JASTRZĘBSKIE ŚWIĘTO CHLEBA

25 września upłynął termin zgłaszania
kandydatów na radnych Młodzieżowej
Rady Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
Naszą Szkołę reprezentować będą
Adrianna Piątkowska z klasy III e T
oraz Stanisław Korol z klasy III b T.
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16 X Światowy Dzień Żywności
17 X Dzień Walki z Rakiem
20 X Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
29 X Zmiana czasu z letniego na zimowy
31 X Światowy Dzień Oszczędności

17 października w Galerii Jastrzębie odbędzie się Jastrzębskie
Święto Chleba. Nasza Szkoła jest
organizatorem tego dnia. Każda
klasa ma okazję pochwalić się upieczonym przez siebie bochenkiem,
który później będzie degustowany w
Galerii przez profesjonalistów.
Przysłowia na październik
Gdy październik ze śniegiem przybieży, na
wiosnę długo śnieg na polach leży.
Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo
w gaju.
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TO NAŚ OBCHODZI
Czyli z życia miasta i okolic

Wsiąść do pociągu… jakiegokolwiek?
Czy to realna szansa na usprawnienie komunikacji?

Trzy linie kolejowe, kilkanaście połączeń dziennie,
podróż do Katowic w niecałą godzinę, dwa warianty poprowadzenia torowiska. W jastrzębskim magistracie podsumowano projekt dotyczący analizy odtworzenia kolei
w Jastrzębiu-Zdroju.
Trasa biegłaby z Pawłowic do przystanku JastrzębieCentrum, umiejscowionego między Rondem Centralnym a
Dworcem Autobusowym na ul. Północnej, obok obecnego
McDonalda. Przystanek znajdowałby się około 7 m poniżej powierzchni gruntu, a więc pasażerowie mogliby rozpoczynać podróż koleją z samego centrum miasta. Byłaby to linia zelektryfikowana, umożliwiająca prędkość pociągów do 100 km/h.

Coś nowego… od lat kilku
Trwają prace modernizacyjne na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. OWN ma być gotowy w 2018 r., a jego
otwarcie przewiduje się w sezonie letnim. Obecnie wykonywane prace to pierwszy etap modernizacyjny, przewiduje on budowę amfiteatru, tężni i wodnego placu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni.

Leczenie sztuką

Rozbiegać miasto, rozruszać panie
Są pielęgniarkami, nauczycielkami, urzędniczkami,
pracownicami kopalń - połączyło je bieganie. Te panie, które
teraz z powodzeniem biegają półmaratony czy maratony zaczynały na bieżni przy Zespole Szkół nr 2 i z trudem przebiegły jedno okrążenie. Niedawno zostały opublikowane listy

W dość niecodziennej scenerii dla tego celu (bo w
Szpitalu Wojewódzkim nr 2) otwarto jedną z wystaw malarstwa i fotografii jako element odbywających się od 1
do 24 IX 2017 Jastrzębskich Prezentacji Artystycznych.
Było to największe wydarzenie artystycznoplastyczne w historii miasta, do tej pory tak wielu artystów i tak wiele prac nie było pokazywanych w ramach
jednej imprezy. 9 różnych wystaw na terenie miasta prezentujących malarstwo, fotografię, a także szereg wydarzeń dodatkowych.

uczniów, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Z Jastrzębia-Zdroju nagrodzonych zostało jedenaście osób.

Czy z początkiem roku szkolnego chcesz lepiej poznać nowe osoby, z którymi zaczynasz szkołę?
PARTY ALL NIGHT zaprasza na wielkie licealne otrzęsiny Jastrzębia-Zdroju.
Dnia 21 października 2017 odbędzie się impreza w „Klubie Muzycznym Impresja”.

UWAGA! Dobra zabawa dla pierwszoklasistów i nie tylko!

DLA DWÓCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, KTÓRZY WE WRZEŚNIU MIELI NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ - ZAPROSZENIA!!!
Patrycja Gralak
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TEMAT MIEŚIĄCA
Kilka słów o życiu… naszego Patrona

Był zarówno Polakiem,
jak i Europejczykiem.
Bardzo zdolny i niezwykle
inteligentny, wykształcony w
niemieckich szkołach, w pewnym
momencie przestawił się na
”polskość”.
Był redaktorem ,,Górnoślązaka’’ i
posłem do Reichstagu.

Czytać nauczyła go matka na ”Żywotach
świętych” Piotra Skargi, ale przy lekturze
”Pana Tadeusza” posługiwać się musiał
jeszcze słownikiem polsko-niemieckim.

Jako Polski Komisarz
Plebiscytowy na Górnym Śląsku i
przywódca III powstania śląskiego
miał wpływ na to, że Śląsk jest
teraz polski.
Jako patriota walczył o polskość,
jako demokrata
wolał wszystko rozstrzygać pokojowo
- jak Europejczyk.

Na chrzcie rodzice dali mu na imię Adalbert. Polakiem został z wyboru, którego
dokonał w pruskiej szkole, gdzie
wszystko, co miało związek z polskością, było znieważane i szkalowane.

JAK WOJTEK I ELA ŚLUB ZAWIERALI
Jest 1903 rok. Młoda Ela Sprott przygotowuje się
do ślubu. Wiadomo – sukienka, welon, dokumenty…
Termin wyznaczono na 1 lipca 1903 roku. Jej narzeczony, Wojtek Korfanty, jest 30 letnim działaczem politycznym, redaktorem „Górnoślązaka”. W 1902 roku siedział
jeszcze w więzieniu we Wronkach w Wielkopolsce.
Zgodnie z pruskim prawem młoda para musiała
najpierw zawrzeć ślub cywilny, a potem dopiero kościelny.
Wygłoszono zapowiedzi w Bytomiu i w Katowicach, na początku wszystko przebiegało bez przeszkód. Ale koniec
końców przestało być różowo… Wojciecha nakłoniono do
podpisania oświadczenia o posłuszeństwie pruskiemu kardynałowi Koppowi. Dla świętego spokoju Korfanty podpisał,
dla tegoż samego świętego spokoju zgodził się, aby mszę
ślubną wyznaczono na godzinę… 6.00!!!
W czerwcu wszystko było już dograne. I… na kilka
dni przed wyznaczoną datą ślubu dowiedzieli się, że ślubu
nie dostaną… bo pan młody nie raczył przeprosić krytykowanych przez siebie proniemieckich księży.

Naturalną reakcją jest odwrócenie się na pięcie i
poszukanie innego kościoła, co Wojtek skwapliwie uczynił. Efekt? Na zebraniu księży w Bytomiu zapadła uchwała,
by Korfantemu nigdzie ślubu nie udzielać.
30 czerwca odbyła się cywilna uroczystość niepokornych narzeczonych. Zamiast ślubu kościelnego balowano
w domu narzeczonej, bo zaproszonych wcześniej gości nie
sposób było powiadomić o zaistniałej sytuacji.
Pod koniec lipca 1903 roku Wojtek i Ela wyjechali do
Krakowa. Zamieszkali w dwóch osobnych mieszkaniach (w
końcu nadal ślubu kościelnego nie mieli).
I w grodzie Kraka nie obyło się bez trudności. Odmówili im jezuici, gdy otrzymali z Rzymu zakaz swojego generała. Do Krakowa przyszła nawet depesza z Watykanu:
„Ślubu Korfantemu nie dawać”. Wreszcie ksiądz Władysław
Mikulski, proboszcz parafii Świętego Krzyża w centrum Krakowa zdecydował się połączyć dzielną parę.
Datę wyznaczono na poniedziałek, 5 października. I
wreszcie udało się! Na przyjęciu był m. in. Włodzimierz Tetmajer, (Gospodarz z „Wesela” Wyspiańskiego).
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FOTOREPORTAZ
Klasy I w życiu Dwójki
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WYWIAD Z BELFREM
Pani Dyrektor Ewa Mentel

BELFER W PIGUŁCE
Data urodzenia - 22 listopada

Pierwsze pieniądze zarobiłam jako... korepetytor

Ulubiony autor - Eric Emmanuel Schmitt

Ulubione danie – brak

– Przypadek Adolfa H.

Ulubiona kapela – Dżem

Najlepsza cecha – otwartość na ludzi

Rzecz o sukcesie – sukcesem jest mieć więcej niż

Jeśli telewizja, to… The voice of Poland

jednego przyjaciela – jestem wśród tych szczęśliwców

Film wszechczasów – Ostatni Mohikanin

Największe marzenie – żeby ludzie byli dla siebie

Muzyczny ideał – Adele

życzliwi.

Co Pani uważa za swój
największy
sukces zawodowy?
Zdobycie
wy róż ni enia
najsprawiedliwszego
nauczyciela
Jaką Pani
pamięta najśmieszniejszą sytuację w szkole?
- Po wejściu do szkoły w pierwszym dniu
mojej pracy tu, w Zespole Szkół nr 2 im.
W. Korfantego, Pan woźny kazał mi iść
do szatni przebrać buty – myślał, że jestem uczennicą.
Za czym najbardziej będzie Pani tęskniła gdy kiedyś odejdzie Pani ze szkoły?
- Za uczniami, którzy motywują, zaskakują, czasami
rozśmieszają, skłaniają do refleksji,
powodują, że czujemy się młodsi niż w
rzeczywistości.
Pani największe
marzenie to…?

- Zależy z jakiej dziedziny, jednym z moich marzeń jest biegle mówić po angielsku. Innym jest nauczenie się gry w brydża.
Co zmieniłaby Pani w systemie oświaty, gdyby miała Pani takie możliwości?
- Chciałabym, żeby wykształcenie przekładało się na status.
Jaka była mała Ewa zanim jeszcze została nauczycielką? Co lubiła robić,
jak wyglądało jej dzieciństwo?
- Dzieciństwo miałam szczęśliwe – niepracująca mama, która miała zawsze dla
mnie i brata czas, a od 6 klasy zaczęła
się moja przygoda z szachami – dużo wyjazdów, turniejów, ciekawe miejsca i ludzie. Zawsze postrzegana
byłam jako ułożona, zdyscyplinowana, wesoła.
Jest jakaś sentencja, którą kieruje się Pani w życiu? Taka życiowa dewiza…
- Miej serce i patrzaj w
serce .
Co sprawia, że czuje się Pani szczęśliwa?
- Mam rodzinę, dobry kontakt z dziećmi. Proste sprawy dają najwięcej satysfakcji.
Uczniowie doceniają Pani pracę?
- Trzeba byłoby zapytać samych
uczniów ale miałam wiele przejawów

wdzięczności ze strony moich podopiecznych, wielu z nich jest dziś inżynierami, lekarzami, ekonomistami oraz nauczycielami.
Gdyby miała Pani okazję zwiedzić jakiś
kraj, którego Pani
nie widziała, to
który i dlaczego
by Pani by wybrała?
- Zdecydowanie
Japonię – Japończycy to niesamowicie zdyscyplinowany naród, całe
życie doskonalą to
co robią np. doskonalą parzenie herbaty.
Na zakończenie prosimy zdradzić naszym czytelnikom jakiś mały sekrecik
- Przez przypadek zostałam na studiach
mistrzynią „w rzucie piłką lekarską”.
Dziękujemy bardzo za rozmowę!
Wywiad przeprowadziły Martyna Szuścik
i Dominika Tosta, zdjęcia pochodzą z domowego archiwum Pani Dyrektor
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TAK OGOLNIE...
...czyli biologicznym okiem na życie

Czym jest życie? Wielu ludzi
zapewne zadaje sobie to na pozór łatwe pytanie.

Istoty żywe to te, które prowadzą jakieś czynności życiowe np. oddychają, jedzą, porozumiewają się,
słyszą czy widzą.
Żywe istoty są wysoce zorganizowane np. organizmy żywe są zbudowane z jednej lub wielu komórek. Wewnątrz każdej komórki odbywają się
złożone procesy biochemiczne niezbędne do utrzymywania jej struktury
i funkcji.

Ty żyjesz, ja również. Pies, którego szczekanie słyszysz, żyje i drzewo za
oknem również, ale deszcz czy śnieg
spadający z nieba już nie.
Zwierzęta nieśmiertelne:
Stułbie - mają 3cm długości. Zupełnie się nie starzeją i żyją wiecznie! Przez 4 lata obserwacji zmieniły swoje ciało ponad 60 razy.
Turritopsis nutricula - meduza o
długości 4,5mm. Występuje w
każdym oceanie. Osiąga dojrzałość płciową, reprodukuje się, a
następnie... cofa w rozwoju.

Zwierzęta długowieczne
Żółwie wiodą długotrwałe życie. Faktycznie, wiele osobników
żyje po 200lat. Podobne osiągnięcia mają ryby Koi oraz wieloryby
grenlandzkie.
Po 400 lat żyją małże Arctica
islandica, a rekord biją gąbki Cinachyra antarctica - 1500 lat!
Żywe organizmy podlegają regulowanemu wzrostowi. Wzrost zależy
od szlaków anabolicznych, które budują duże złożone molekuły takie jak białka czy DNA, materiały genetyczne.
Żywe organizmy mogą się rozmnażać w celu utworzeniu nowego organizmu. Może być ono płciowe (anga
-żują się dwa organizmy) lub bezpłciowe (angażuje się pojedynczy osobnik).

Organizmy jednokomórkowe są
zbudowane z pojedynczych komórek,
natomiast organizmy wielokomórkowe takie jak człowiek budowane jest z
wielu komórek.
Życie zależy od ogromnej liczby
powiązanych ze sobą reakcji chemicznych. Dzięki nim organizm może wykonywać różne czynności.

Karolina Pressel

AKCJA KRWIODAŚTWA – KREW RATUJE ZYCIE
5 października od 9.00 do 13.00 w ZS 2 odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja krwiodawca.
Akcja odbyła się na auli szkolnej. Krew oddawać mogły wszystkie pełnoletnie osoby, wystarczyło jedynie zabrać ze
sobą dowód osobisty. Zgłosiło się 51 uczniów, z czego zakwalifikowano 41 osób. Łączna ilość zebranej krwi to 17
litrów 750 ml. Jednocześnie zbierano również czekolady, które osłodzą życie dzieciom z jastrzębskiej Ochronki
Do naszej akcji dołączyli również udział harcerze z Hufca ZHP Jastrzębie - Zdrój im. Józefa Kreta.

Korfantak
Korfantak

Strona
Strona 10
8

kwiecień
2017 2017
październik

ŚTREFA LOGIŚTYKI
Zawsze na czas - życie przedmiotów

ZYCIE W MARKETINGU
Logistyka w swoich poczynaniach
czerpie z zasad marketingowych. Jedną
z nich jest „Cykl życia produktu”, który
składa się z czterech faz: wprowadzenia na rynek, wzrost sprzedaży, nasycenie/dojrzałość, aż wreszcie spadek
sprzedaży.

ZYCIE LOGIŚTYKA

Innym elementem, który logistyka wykorzystuje, aby do perfekcji doprowadzić swoje działania, (a mało kto o tym wie) jest sprawa „życia" opakowań, prowadząca od wyprodukowania opakowań, poprzez wykorzystanie ich na etapach
produkcji oraz dystrybucji towarów aż do momentu wyrzucenia ich do śmieci
przez użytkownika końcowego, oraz ewentualne przywrócenie ich do obiegu na
drodze recyklingu.

Szczęście logistyka zależy od zasady
7 R która niezmiernie rzadko
występuje w naturze. Trzeba więc jej
dopomagać na wszelkie możliwe i
niemożliwe sposoby.
1) right product (właściwy produkt),
2) right quantity (właściwa ilość),
3) right condition (właściwy stan),
4) right place (właściwe miejsce),
5) right time (właściwy czas),
6) right customer (właściwy klient),
7) right price (właściwa cena)

AKTUALNOŚCI
4.10.2017r. miał miejsce w naszej szkole
pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej.
Wzięli w niej udział wszyscy chętni uczniowie klas
logistycznych. Ostatecznie do rozwiązywania zadań
przystąpiło 27 uczniów. Jest to już X, jubileuszowa
edycja Olimpiady. Pytania były trudne, szczególnie dla
osób, które dopiero zaczynają przygodę w naszej
szkole. Wyniki etapu szkolnego będą ogłoszone 27
października 2017. Trzymamy kciucki!
Weronika Hanak
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NA PRAWO...
Życie od kuchni
Kiełki słonecznika: mają dużo cynku, żelaza, miedzi, fosforu, są źródłem wit. D,E oraz
lecytyny i pektyn. Wzmacniają kości i zęby.
Kiełki brokułu oczyszczają wątrobę, zawierają duże ilości witaminy C a także witaminy
z grupy B, oraz A, E i K . Są bogatym źródłem
żelaza, magnezu i wapnia.

Kiełki lucerny: źródło wit. B12 oraz A, C,
D, E zasobne są w lecytynę. Stanowią bogate
źródło minerałów – wapnia, żelaza, magnezu i
fosforu. Zalecane dla osób pracujących umysłowo i fizycznie i kobiet w ciąży.
Kiełki rzeżuchy: bogate w wit. C, PP, A i
K. Zawierają magnez, żelazo, jod i wapń.

ZYCIODAJNE KIEŁKI
Kiełki soczewicy: zasobne w witaminę C,
A, E oraz B. Zawierają żelazo, wapń, fosfor,
miedź, cynk i magnez, wzmacniają organizm.
Kiełki fasoli mung: źródło witamin, szczególnie wit.A, PP, B, C, E, H oraz wielu związków
mineralnych i enzymów. Obniżają ilość złego
cholesterolu.

Nikogo już nie dziwi, że nasiona
mają więcej witalnej siły niż jakakolwiek
inna cześć rośliny. Zawierają zbilansowaną ilość protein, węglowodorów, tłuszczy, witamin i minerałów,
Są najlepszym naturalnym pożywieniem, które możemy wyhodować w domu.
Najpopularniejsze ziarna są tanie; wystarczy
jedna łyżeczka, żeby wyprodukować kilogram kiełków. To właśnie sprawia, że są one
jeszcze bardziej ekonomiczne.

Kiełki rzodkiewki: oczyszczają drogi oddechowe, dobrze wpływają na stan skóry, włosów i paznokci. Są źródłem wit. C i PP, bogate w jod, magnez, cynk, żelazo, wapń,. Działają regenerująco i odmładzająco na organizm
Kiełki owsa: wspomagają pracę serca i
wątroby. Są również dobrym źródłem cynku,
krzemu oraz witaminy A i E

AKTUALNOŚCI

W sobotę 16 września 2017 roku Stowarzyszenie Rybac26 września w naszej szkole odbył się
kie „Żabi Kraj” zorganizowało na skoczowskim rynku XV Regiokonkurs kulinarny "Para w kuchni",
nalne Dni Rybactwa, podczas których odbyły się mistrzostwa w
Tematem przewodnim był schab wieprzowy w towarzystwie cuprzyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych dla uczniów szkół kinii. Zgłosiło się 5 drużyn, które miały twardy orzech do zgryzienia,
gastronomicznych.
ponieważ zwycięska drużyna przechodziła do kolejnego etapu, konNaszą szkołę reprezentowały uczennice Iwona Rajwa z klasy
III d T i Daria Pawliczek z klasy IV d T, które przyrządziły Roladkę
z pstrąga gotowaną w wodzie z kiszonego ogórka z masłem, puree
imbirowo-dyniowe, zieloną salsą i chrust z pora. Nasze reprezentantki zajęły zaszczytne II miejsce.

kursu międzyszkolnego. Po długich debatach wyłoniono miejsca na
podium. Konkurs wygrały Ewelina Marcol i Angelika Dudzińska z klasy
II c T prezentując "Schab z paluszkami cukinii". II miejsce zajęli Dagmara Gajda i Damian Gorzała z klasy III a ZSZ a III miejsce przypadło
Monice Żarczyńskiej (z klasy II c T) i Norbertowi Nowakowi (IV e T).
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Z EKONOMICZNEGO...
...punktu widzenia na życie
JAK ZYC? PYTANIE GODNE EKONOMIŚTY

Oczywiście możliwa jest też kariera naukowa. To konkretny fach,
w którym nietrudno znaleźć pracę.
Plusem jest, to, że jeśli zaliczysz odpowiedni egzamin, to możesz
otworzyć własną działalność i zarabiać lepiej, mieć nielimitowany czas
pracy, ale... musisz dbać o klientów.
Co w takim bądź razie możemy nazwać „ekonomicznym porządkiem”? Osoba, jako jednostka w systemie ekonomicznym jest inwestorem, konsumentem i pracownikiem. Spełniając każdą z tych ról, chcąc
nie chcąc musi pamiętać, że ograniczone zasoby nigdy nie przerosną
nieograniczonych potrzeb.

fot. Shutterstock

Jak żyje ekonomista? Zajmując się zarzadzaniem, finansami,
bankowością i rachunkowością.
Zycie ekonomisty nie jest wcale łatwe, wymaga wyższego wykształcenia. Zawód ten daje niemal nieograniczone możliwości
m.in. można zacząć od pomocnika księgowego, a skończyć na stanowisku dyrektora banku! Oczywiście możliwa jest też kariera naukowa. To konkretny fach, w którym nietrudno znaleźć pracę.

Nie da się ukryć, że ekonomia jest przydatna w codziennym życiu, ponieważ prowadzenie gospodarstwa domowego odbywa się na
takich samych zasadach, jak prowadzenie działalności gospodarczej.
Nasze sukcesy zależą od tego jaką podejmiemy decyzję. „Kupię żelki,
nie kupię ciastka”. Ta dziedzina nauki może naprawdę zaciekawić,
niestety nie jest dla każdego. Jeżeli mamy problemy z przedmiotami
takimi, jak matematyka czy przedsiębiorczość, nie jest to życiowa droga
dla nas.
Karolina Sujkowska

ILE KOŚZTUJE ZYCIE W POLŚCE ?
Analiza dotyczy rodziny 2+1 mieszkającej w średniej wielkości mieście. Przyjmujemy
także założenie, że posiadamy już samochód i podstawowe wyposażenie mieszkania.

RAZEM

4390 zł

7265 zł

Razem
rocznie
59945 zł

Mieszkanie

1400 zł

1000 zł

17800 zł

1483,33 zł

Media

400 zł

0 zł

4800 zł

400 zł

Jedzenie

1300 zł

0 zł

15600 zł

1300 zł

Zapraszamy do udziału w konkursach
wszystkich ekonomistów i pasjonatów

Ubrania

250 zł

0 zł

0 zł

250 zł

Rozrywka

300 zł

0 zł

3600 zł

300 zł

18. 10. - Konkurs - "Moja firma-Moja
pasja" w Zespole Szkół Nr2

Wakacje

0 zł

4515 zł

4515 zł

376,25 zł

Samochód

240 zł

1750 zł

4630 zł

385,83 zł

0 zł

6000 zł

500 zł

Miesięcznie Dodatkowe

AKTUALNOŚCI

08.11 - Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej - etap szkolny w Zespole
Szkół Nr2
07.12 - Olimpiada Przedsiębiorczości etap szkolny w Zespole Szkół Nr2

Oszczędności 500 zł

Średnio
miesięcznie
4995,42 zł

Wniosek? Życie w Polsce na przyzwoitym poziomie wymaga zarobków na wysokości około 5000 zł miesięcznie na 3 osoby.
Za artykułem Bartosza Macińskiego
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W HOTELARŚKIEJ...
...rozpuście - żyć nie umierać!

HOTEL ATHLANTIC W DUBAJU. I JAK TU NIE KOCHAC ZYCIA?
Znajduje się tam dosłownie
wszystko, co można umieścić w hotelu:
centrum spa, dwukilometrowa prywatna
plaża, 17 restauracji i barów, park wodny Aquaventure ze zjeżdżalniami, rzekami i bystrzami o łącznej długości ponad 2 km, a także Zatoka Delfinów, pozwalająca na oglądanie z bliska życie
tych fascynujących wodnych ssaków.
Dubaj - stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miejsce niekończących
się rozrywek, nowoczesnych technologii,
drapaczy chmur oraz zakątek, w którym
nigdy nie gasną światła. Na sztucznej
wyspie powstał tu jeden z najbardziej
luksusowych hoteli świata - Atlantis, The
Palm.

Goście mogą wybierać spośród
ponad 1500 pokoi. Jedną z większych
atrakcji hotelu jest ogromny, zajmujący
około 160 tysięcy metrów kwadratowych aquapark.

Któż z nas nie chciałby tam pojechać? Pobyt w tym hotelu niejednokrotnie został porównany do raju.

A jak wygląda życie w tym hotelu?

Nazwa hotelu jest nawiązaniem do zaginionej mitycznej krainy - Atlantydy nie dziwi więc fakt, że usytuowano tu
Zaginione Komnaty (Lost Chambers) z
podwodnymi tunelami i korytarzami.
Dla gości hotelowych wszystkie atrakcje są za darmo np. jednym z wielu
niezwykłych doznań jest możliwość odwiedzenia podwodnej restauracji hotelowej otoczonej rafą koralową.
Ile kosztuje ta przyjemność?
W pokoju typu Delux z widokiem na
ocean nocleg to jedyne…. 2031zł

Dominika Tosta

AKTUALNOŚCI

Hotelarze z klasy pierwszej gościli w szkole Hotelarsko - Gastronomicznej w Šilheřovicach, biorąc udział w projekcie pt: „Innowacja kształcenia w
dziedzinie turystyki czesko-polskiego pogranicza w odniesieniu do potrzeb
rynku pracy”. Podczas spotkania zatytułowanego „Zawód hotelarz”, polscy i
czescy uczniowie poznali specyfikę i tajniki zawodu.
Pierwsza część spotkania dotyczyła wymagań kategoryzacyjnych, klasyfikacji obiektów hotelarskich i sposobów oceniania jakości usług. W drugiej
części uczniowie zdobyli wiedzę na temat kultury i estetyki w hotelarstwie.

6 października 2017 roku o godzinie 10.00 w
Domu Zdrojowym. odbyła się uroczysta konferencja
z okazji „40”- lecia Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Jastrzębiu–Zdroju.
Jak zwykle o obsługę zaproszonych gości poproszono najlepszych fachowców w mieście, czyli
uczniów klas hotelarskich.
Martyna Szuścik
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ŚPORTOWA DWOJKA
Co żywego w sali piszczy?

JAK CWICZYC, BY ZYC DŁUZEJ?
Aktywność fizyczna poprawia kondycję i wysmukla figurę,
wpływa na wydolność organizmu a także zapobiega wielu chorobom. Dlatego sport jest zalecany osobom w każdym wieku.
Osoby które poświęcają na wysiłek fizyczny tylko 92 minuty tygodniowo są o 14% mniej narażone na wczesną śmierć niż osoby
prowadzące siedzący tryb życia! Specjaliści twierdzą, że poprzez ćwiczenia fizyczne, możemy nie tylko przedłużyć swoje życie o około 3
lata, ale również zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania na
raka aż o 10%.
Co możemy robić, aby czuć się i wyglądać dobrze? Możemy jeździć na rowerze, na rolkach, pływać. Możemy wykonywać wiele innych czynności które wpływają dobrze na nasz organizm oraz na nasze samopoczucie - oby tylko wiązały się z ruchem.

Powyżej 4 ćwiczenia, które wspomagają
nasz kręgosłup.

NIECH ZYJE ŚPORTOWIEC ROKU!
Tegorocznym sportowcem jest Anita Włodarczyk (ur.8 sierpnia
1985) – polska lekkoatletka, dwukrotna złota medalistka igrzysk
olimpijskich, trzykrotna mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem.
Od lat startuje w rękawicy, która wcześniej należała do jej
przyjaciółki, tragicznie zmarłej mistrzyni olimpijskiej z Sydney, Kamili
Skolimowskiej.

AKTUALNOŚCI

INTEGRACJA
18 września w naszej szkole odbyła
się integracja klas pierwszych.
Podczas niej uczniowie rywalizowali
w takich dziedzinach sportu jak: piłka
nożna, piłka siatkowa, ringo,
skakanka i bulle. Najbardziej zgraną
klasą okazała się Ia T.

BRYDZ W DWOJCE
W ramach "Kącika gier logicznych w
Dwójce" zapraszamy wszystkich
uczniów, rodziców, a także nauczycieli
na bezpłatne zajęcia z brydża sportowego organizowane na terenie naszej
szkoły przez Jastrzębski Klub Brydża
Sportowego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z panią
Kingą Głowacką, sala 107B

TROJKI ŚIATKARŚKIE
W trzecim tygodniu października,
20 X 2017 o godzinie 10.00 odbędą
się zawody trójek siatkarskich.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do zgłoszenia się u p. Iwony Cieśli.
Oby zwyciężyli najlepsi!
Daria Kochalska
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ŚZCZYPTA HUMORU
Z życia małżeńskiego

Z życia osiedlowego

Wchodzi mąż do sypialni i
niesie dwie aspiryny i szklankę wody.
Żona się pyta:
- Co to jest?
- To na ból głowy.
- Ale mnie nie boli głowa mówi zdziwiona kobieta.
- Mam cię!

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę
się do nauki, a jak orzeł, to na imprezę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Z życia przedsiębiorcy
Z życia wzięte - humor zeszytów
Zosia – pasterka z „Dziadów” (cz.II) przebywała w
czyśćcu, gdyż za życia nie chciała się pieścić z
chłopcami, o czym winny pamiętać nasze koleżanki.
Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój, ale
przecież wiedział, że całe życie poświęcił ojczyźnie.
Liść ma taką rolę w życiu, że musi cały czas wdychać i
wydychać
Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby
tętniące życiem.
Z życia doktora Watsona
- Holmesie, jesteś niesamowity! Jak wydedukowałeś, jedząc rosół, że kucharz ma krótkie, czarne, kręcone włosy i nie tak dawno obcinał paznokcie?

- Halo. Czy to Stacja Krwiodawstwa?
- Nie . Izba Skarbowa.
- A to przepraszam, pomyłka.
- Nie szkodzi. Dużo się pani
nie pomyliła.
Odreaguj stres—przejdź labirynt.
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NA ZAKONCZENIE
Z „Korfantym” do sukcesu! Kierunki kształcenia w naszej Szkole
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