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Debiutanci w Kołłątaju 
1 września do społeczności szkolnej dołączyły roześmiane i 
wypoczęte Pierwszaki.  Postanowiliśmy zbadać poziom ich 
zadowolenia i nastroje po pierwszym miesiącu nauki. 
Przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów klas pierwszych- oto 
wyniki:                                                                                                      Na 
pytanie „co podoba Ci się w szkole najbardziej?” najczęściej    
padały odpowiedzi: wnętrze (wygląd), klimat, stosunek nauczycieli 

do uczniów, chwile relaksu przy muzyce w czasie przerw.                   
Uczniowie, których zapytaliśmy: „co chciał(a)byś zmienić                   
w szkole?” zaproponowali wymianę okien. Co odważniejsi              
domagają się palarni (skandal!!!), ale zdecydowana większość 
uważa, że wszystko jest OK.                                                                                                  
Ostatnie pytanie brzmiało: ”dlaczego wybrała(e)ś naszą szkołę?”. 
Pierwszoklasiści kierowali się osobistymi upodobaniami                   
i zainteresowaniami, zachętą była także estetyka naszej placówki.                          
Cóż, nic dodać, nic ująć. Życzymy wszystkim Pierwszoklasistom 
wielu sukcesów!!! 

 

 

Wakacje dawno się skończyły, ale my postanowiliśmy przywołać 
wspomnienia…. Zapytaliśmy kilkoro uczniów jak spędzili letni czas, dokąd 
wyjeżdżali, które miejsca polecają innym. Ciekawi byliśmy jakimi 
wspomnieniami         chcieliby się podzielić. 

Pierwszą osobą, z którą     rozmawiał nasz dziennikarz- Michał, była Martyna, 
która wakacje spędziła nad morzem we Władysławowie.  Poleciłaby nam Sopot, 
gdzie uczestniczyła w koncercie gwiazd, m.in. Dody- swojej idolki.  Wojtek     
spędził tegoroczne wakacje w rodzinnej miejscowości-Irządzach, dokąd za rok 
zaprasza wszystkich na wiejskie potańcówki. Adrian przez całe lato był 
zapracowany, ale poleca  malownicze (?) Zawiercie, w którym można poszaleć 
na  „domówkach”. Wakacje w mieście preferuje również Ania, jednak według 
niej idealnym miejscem na wypoczynek jest Morsko. Nasz redakcyjny kolega 
Paweł większość czasu spędził w Zawierciu, świętując „osiemnastki” 
znajomych.     Namawia nas gorąco do wyjazdu w góry, np. Beskidy. Podobnie 
Monika, która „stawia” na wspinaczkę i narciarstwo w 
Alpach . Asia była na Mazurach, a mimo tego zachęca nas do 
wyjazdu w góry (ciekawe dlaczego?). Dawid z 2 B LO  
posmakował egzotycznych klimatów, toteż według niego 
powinniśmy odwiedzić  słoneczną Jamajkę.    

Góry, morze, miasto i wioska……. owszem, ale dopiero              
za 9 miesięcy!                     

Domi, Sandra, Dobry 

Od wiejskiej potańcówki po słoneczną Jamajkę 

Domi, Sandra, Dobry 
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JanQ & Mayron Pozdrowienia: dla czytelników:  ‘JeŜeli chcesz, aby Twoje pozdrowienie znalazło 
się w naszym dziale, daj znać :D 

Kontrola drogowa:  

- Tutaj jest ograniczenie do 40 km/h wy jedziecie 80 km/h. Ciekawe 

gdzie się tak spieszycie?  

- 100 zł panu przywieźć.... 

 

Dekalog szczęśliwca. 
1. Człowiek rodzi się zmęczony i Ŝyje aby odpoczywać. 

2. Kochaj swe łóŜko jak siebie samego. 

3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy. 

4. Jeśli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóŜ mu. 

5. Praca jest męcząca więc naleŜy jej unikać. 

6. Co masz zrobić dziś zrób pojutrze - będziesz miał dwa dni wolnego. 

7. Jeśli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, pozwól zrobić to innym. 

8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadził do śmierci. 

9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aŜ ci przejdzie. 

10.Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. 

 Polskie przysłowia trochę   
inaczej 

Kto pod kim dołki kopie– Ten szybko awansuje. 

Kobieta bez męŜczyzny jest jak ryba bez roweru. 

Lepsz
e włosy z

 łupie
Ŝem niŜ ł

upieŜ 
bez w

łosów
. 

Kto rano wstaje ten sam sobie szkodzi. 
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FESTIWAL SZEKSPIROWSKI 
Podczas gdy jedni zdawali maturę a inni marzyli juŜ o wakacjach, grupa        
naszych uczniów przygotowywała się do udziału w „Teatralnym Festiwalu   
Młodych” zorganizowanym pod honorowym patronatem Małgorzaty Handzlik- 
posła do Parlamentu Europejskiego. Festiwal odbył się 16 maja 2008 roku      
w zawierciańskim MOK- u. Organizacją zajęli się Młodzi Demokraci, a głównym 
celem imprezy było zainteresowanie młodzieŜy twórczością Williama Szekspira 
i teatrem. W scenicznej rywalizacji 
uczestniczyl i  przedstawicie le  szkół 
ponadgimnazjalnych          z powiatu 
zawierciańskiego. Nasza szkoła zajęła 
zaszczytne II miejsce, przedstawiając wybrane 
sceny Makbeta. Stanęliśmy na podium obok  
Zespołu Szkół z Łaz (I miejsce) i Zespołu Szkół 
im. X. Dunikowskiego (III miejsce). Nasi koledzy 
wygrali dla szkoły odtwarzacz DVD. Serdecznie 
gratulujemy i Ŝyczymy dalszych 

NAUKA = WIEDZA = STYPENDIUM 
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW PRZYZNAWANE JEST UCZNIOM Z 
NAJWYśSZĄ ŚREDNIĄ OCEN (4.75 I WIĘCEJ), KOŃCZĄCYM NAUKĘ EGZAMINEM 
DOJRZAŁOŚCI. KANDYDAT DO NAGRODY POWINIEM SYSTEMATYCZNIE UCZĘSZCZAĆ 
NA          ZAJĘCIA LEKCYJNE ORAZ CZYNNIE UCZESTNICZYĆ W śYCIU SZKOŁY. 

W ubiegłym roku szkolnym wymagane warunki spełniły dwie uczennice.                          
PoniŜej prezentujemy ich sylwetki. 

IMIĘ I NAZWISKO:  Anna Gil 

KLASA: II B LO 

ZAINTERESOWANIA: kosmetyka 

RECEPTA NA SUKCES: nie 
poddawać się, pokonywać 

trudności 

ULUBIONY PRZEDMIOT            
W SZKOLE: biologia 

PRZEDMIOT, KTÓREGO NIE 
LUBIĘ, Z KTÓRYM MAM TRUDNOŚCI: 
matematyka 

PREFEROWANA FORMA                 
WYPOCZYNKU: rzadko odpoczywam, 

lubię chodzić na basen 

MARZENIE: nie mam marzeń 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: studiowanie 

medycyny, specjalizacja dermatologia 

IMIĘ I NAZWISKO:                      
Beata Gęsikowska 

KLASA: IV TH 

ZAINTERESOWANIA: —— 

RECEPTA NA SUKCES: dobra 

motywacja, duŜo nauki 

ULUBIONY PRZEDMIOT              
W SZKOLE: matematyka 

PRZEDMIOT, KTÓREGO NIE  
LUBIĘ, Z KTÓRYM MAM TRUDNOŚCI: 
nie ma takiego 

PREFEROWANA FORMA                    
WYPOCZYNKU: wyjścia ze znajomymi, 

TV, komputer, wyjazdy za miasto 

MARZENIE: zwiedzić obcy kraj,                 

np. Indie 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: studia 
związane z administracją lub 

DJ 
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KONKURSY, AKCJE, ZAWODY...

KONKURSY, AKCJE, ZAWODY...
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KONKURSY, AKCJE, ZAWODY...    

Tradycyjnie 

włączyliśmy się 

do akcji „Złota 
Pomoc” 
organizowanej 

przez Zarząd       
Rejonowy PCK w Zawierciu. Jej celem jest  

rozbudzenie w dzieciach i młodzieŜy wraŜliwości na 

los drugiego człowieka, bezinteresowności,           

altruizmu.  

Wychowawcy klas otrzymali specjalne pojemniki do 

zbiórki drobnego bilonu (o nominałach 1, 2 i 5 
groszy). Wrzucając złote pieniąŜki, przyczynicie 

się do zakupu podręczników szkolnych i pomocy 

W roku szkolnym 2008/2009 
ponownie przystąpiliśmy do 
m i ę d z y s z k o l n e g o 
współzawodnictwa w zbiórce 
zuŜytych  baterii. Zamiast 
wyrzucać je do kosza, 
p r z e k a Ŝ c i e  s w o i m 
wychowawcom, zwiększając     
w ten sposób szansę na        
wygraną! 

 

 

 

 

 

KONKURS MŁODYCH TALENTOW 

adresowany jest do uczniów, którzy 
tworzą własne teksty literackie 
(poezję, prozę). 

JeŜeli masz talent i nie chcesz       
pisać wyłącznie do szuflady,           
dostarcz swoje teksty nauczycielowi 
języka polskiego do 15 listopada   
2008 roku. 

Warto– nagrody czekają!!!  

Z okazji 210 rocznicy urodzin 
Adama Mickiewicza  biblioteka 

szkolna organizuje w grudniu turniej 
wiedzy na temat Ŝycia i 
t w ó r c z o ś c i  p o e t y .  D o 

współzawodnictwa zapraszamy po dwóch 

przedstawicieli    z klas drugich 

średnich i zasadniczych zawodowych.  

Dokładny termin turnieju zostanie   

ustalony i ogłoszony    

w listopadzie. 

BliŜszych informacji 

udzielają pracownicy 

biblioteki. 

PS. Przewidziane    

nagrody! 
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Trend panujący wśród jesienno-zimowych kolekcji okryć wierzchnich to           
wszechobecny minimalizm, zarówno w fasonach (prostych i klasycznych), braku    
dodatków (nie znajdziemy tu ozdobnych guzików, futerek, broszek i paseczków,  
które w poprzednim sezonie świeciły triumfy), doborze kolorów - modne są 
stonowane barwy - biel, czerń, odcienie szarości, granatu i zieleni (tu bardzo modny 
kolor khaki). Jest więc inaczej niŜ w ubiegłym roku, gdy modne były mocne, 
odwaŜne    kolory, bogate dodatki i kobiece fasony. 
 

W tym roku nosimy płaszcze proste w męskim stylu lub rozszerzane bombki. 
Modna jest takŜe krata - przede wszystkim szkocka, klasyczny tweed oraz 

płaszcze pikowane uszyte z materiałów chroniących przed 
zimnem i wiatrem. 
 

Na szczególną uwagę zasługują kobiece czółenka  na 
obcasie, w których czerwień delikatnie przechodzi w brąz 
lub     w pogodny Ŝółty beŜ. Jeszcze inne odcienie czerwieni      
prezentują seksowne krótkie kozaczki na obcasie.               
OdwaŜnym, lubiącym się wyróŜniać paniom spodoba się 
model z metalowymi zdobieniami, w którym czerwień    przechodzi od 
głębokiego burgunda do ciepłej maliny. 

Sylwia i Monika 

Seans dla odwaŜnych– MIASTO ŚLEPCÓW 
Rok: 2008  
Gatunek: Thriller/Dramat/Romans  
Czas trwania: 120 min 

Thriller o tajemniczej epidemii ślepoty, która dotknęła ludzkość, powstał na podstawie powieści 
noblisty Jose Saramago. W niewyjaśnionych okolicznościach mieszkańcy pewnego miasta tracą 
wzrok. Nagła choroba rozprzestrzenia się z taką prędkością, Ŝe wkrótce porzucone zostają wszelkie 
próby znalezienia lekarstwa, gdyŜ kaŜdy kontakt z zaraŜonym powoduje utratę wzroku. Wśród ludzi 
wybucha panika. Władze w obliczu szerzącej się epidemii decydują się odizolować chorych            
w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. Wraz z gwałtownie rosnącą liczbą pacjentów 
dramatycznie pogarsza się ich sytuacja. Stopniowo wyczerpują się zapasy jedzenia, zaczyna się 
walka o władzę. Jeden ze zbuntowanych pacjentów (Gael Garcia Bernal) staje się samozwańczym 
przywódcą jednej z grup. Do szpitala trafia takŜe kobieta (Julianne Moore), która pozorując utratę 
wzroku, postanawia towarzyszyć swojemu męŜowi. 

Dora, Paula i Ilona  

Jesienno– zimowe trendy 

Czytadło na jesienne wieczory 

W Drobnych błędach Ŝycie potraktowane jest niczym gra przygodowa, której kolejne 
przeszkody i wydarzenia determinowane są naszymi wyborami. NiezaleŜnie od tego 
czy spontaniczne, czy przemyślane prowadzą do zupełnie zaskakujących rozwiązań. 
Co by było, gdyby autorka w dniu zdania matury zamiast do malowniczych Włoch 
wyjechała do Anglii? Czy przeznaczony jest jej ten jeden jedyny, którego pozna bez 
względu na drogę, którą podąŜy? Ile alternatywnych wersji mogą mieć losy jednej 
osoby? Pełna zabawnych opowieści powieść Heather McElhatton to relacja z 
niezwykłej przygody, jaką jest Ŝycie.  Andzia 
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CZAS NA PRZERWĘ... 

złud
zen

ia o
pty

czn
e 

rebusy 

ILE SŁOŃ MA NÓG? 

KOBIETA CZY 
MĘśCZYZNA? 



MAJ 
• Matury 

• Udział w akcji Pola 
Nadziei 

• Teatralny Festiwal 
Młodych 

• Projekty 
międzyprzedmiotowe 

Wydarzyło się, czyli Ŝycie szkoły w skrócie  

W następnym 
numerze: 
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CZERWIEC 
• Rekrutacja 

• Poranek poetycki     
z okazji Roku Zbigniewa 
Herberta 

• Konkursy językowe 

• Dzień zdrowia 

 

WRZESIEŃ 

• Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

• Sprzątanie Świata 

• Dzień Języków     
Obcych 

• Udział w spektaklu 
pt. „Tango” 

• Akcje charytatywne 

 

 

UWAGA!!!! 

Szansa dla kreatywnych i ciekawych 
świata. JeŜeli chcesz współredagować 
naszą szkolną gazetę, zgłoś się do   
biblioteki, na pewno znajdziemy dla 
Ciebie zajęcie!!! 

MoŜesz redagować istniejące juŜ 
działy lub stworzyć własną stronę. 

ZAPRASZAMY!!! 

Zespół redagujący: M.Dobrzański D.Dorobisz  M.Gieszczyk D.Golanko 

D.Janus  S.Kaczoch P.Korpyś M.Król P.Lesiak J.Mazur P.Mirończuk 

E.Musialska S.Pałka  I.Sochacka I.Stańczyk A.Szymocha K.Trepka 

P.Trepka                                                                                                                                    

1. BoŜe Narodzenie 

po polsku 

2. Gorące tematy:    

Sylwester i 

Studniówka 

3. Propozycje na  

ferie 

4. Wydarzenia 

kulturalne w 

Zawierciu           i 

okolicy 

5. Recenzje 

6. Nowinki ze świata 

mody 

7. Kolejna dawka  

świetnego humoru              

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Kochani,      
tworzymy gazetę 
dla Was i 
dlatego 
interesują nas 
Wasze    opinie. 
JeŜeli macie 
ciekawe 
pomysły, 
propozycje 
nowych tematów 
i działów, 
napiszcie na 
adres mailowy. 
Autorzy       
najciekawszych 
pomysłów 


