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Posłuchaj sobie w bibliotece

Jaki jest najlepszy sposób na szkolną nudę ?
czytaj s. 6 – 7

Od Redakcji
Drodzy czytelnicy !
W każdym z nas wiosna budzi nadzieję. Nadzieję na cokolwiek – znalezienie bratniej duszy, promocję do następnej klasy, lepsze zdrowie. Byle było lepiej niż teraz.
Oto marcowy numer „Wąsko i na Temat”, a w nim teksty, które – mam nadzieję - okażą się
przydatne. Pobudzą do zastanowienia i głębszej interpretacji tego, co się dzieje w szkole.
Być może skłonią do wprowadzenia koniecznych zmian. Tematem miesiąca uczyniliśmy
propagowanie czytelnictwa i dlatego reklamujemy „czwartkowe spotkania z literaturą”.
Waszą uwagę powinien przyciągnąć tekst „przestroga” o pladze naszych dróg – pijanych
kierowcach. Pozostałe artykuły podejmują nie mniej ważne dla społeczności szkolnej tematy – pokazują jak wiele się u nas dzieje. Życzę pożytecznej i zarazem przyjemnej lektury.
D.Matysiak - opiekun

AKTUALNOŚCI
Kolejne tryumfy Marty Walczykiewicz
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Najlepszym sportowcem w Kaliszu została wybrana znana na
cał ym świecie kajakarka
i jednocześnie absolwentka naszej szkoły – pani Marta Walczykiewicz. Wcześniej kaliska
kajakarka zwyciężyła w 58.
plebiscycie na Najlepszych
Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2015 roku organizowanym przez „Głos Wielkopolski”. To już drugi tytuł pani
Marty najlepszego sportowca
w Wielkopolsce! Poprzedni
zdobyła dwa lata temu.

AKTUALNOŚCI
VIII DNI KARIERY, czyli co po gimnazjum?

Już po raz drugi nasza szkoła
była gospodarzem VIII Dni
Kariery organizowanych
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
w Kaliszu.

Ideą Dni Kariery jest prezentacja najbardziej atrakcyjnego, nowego i odpowiadającego zapotrzebowaniu na rynku pracy, zawodu. Goszcząc gimnazjalistów z wielu szkół z Kalisza
i regionu , mieliśmy okazję zaprezentować naszą ofertę edukacyjną i zawodową. Promowaliśmy nowy zawód - technik przemysłu mody i atrakcyjne na rynku pracy zawody - technik
handlowiec oraz technik usług fryzjerskich. Nasza szkoła zaoferowała gimnazjalistom również możliwość kształcenia się w niezwykle pożądanych wśród pracodawców zawodach krawca, stolarza i tapicera. Dzięki objętemu nad tymi zawodami patronatowi firmy COM40,
młodzi kandydaci poznali szczegóły komfortowych warunków praktyk. Podczas przerwy
gimnazjaliści zwiedzali naszą szkołę, oglądali pracownie zawodowe, nowo powstałą strzelnicę oraz pozostałą przestrzeń szkoły tętniącą
codziennym, ciekawym życiem.
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Cóż to była za noc !
Dnia 30 stycznia klasy IV AT i III CZ spotkały się na balu z okazji zbliżających się wielkimi krokami egzaminów oraz zakończenia szkoły. Impreza miała
miejsce w hotelu „Malibu” w Kościelnej Wsi. Za organizację spotkania w pełni
odpowiadały uczennice obu klas.
Po uroczystym otwarciu balu przez
uczennice klasy maturalnej Agatę
Oporę oraz Patrycję Szczupak, głos
zabrała pani dyrektor, Agata Dziedzic, która życzyła zebranym powodzenia podczas egzaminów oraz udanej imprezy.

Kolorowe pary ruszyły na parkiet!

Wszyscy świetnie się i bawili
do białego rana.
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Była to niesamowita impreza, podczas której integrowały się klasa technikum oraz zawodówki. Jedno jest pewne, tej nocy nikt szybko nie zapomni!

Paulina Kuciak
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Słuchać każdy może,
czyli „czwartkowe przerwy z literaturą”
Szkolna biblioteka mieszcząca się w budynku „B” stała się miejscem
niezwykłych spotkań. W każdy poniedziałek i czwartek na dłużej
przerwie o godz. 1210, w czytelni, gromadzą się miłośnicy literatury,
by posłuchać ciekawych książek. W role lektorów wcieliły się pani
Dorota Ozimek – nauczyciel – bibliotekarz i pani Agnieszka Nowak
– nauczyciel wspomagający. „Czwartkowe przerwy z literaturą” to
świetny sposób na zabicie szkolnej nudy.

Obecnie w bibliotece możesz posłuchać powieści
Johna Greena „Gwiazd
naszych wina”.
Główni bohaterowie to Hazel i Gus.Ona –
szesnastolatka ze zdiagnozowanym rakiem i
nadopiekuńczymi rodzicami, on – były koszykarz, któremu świat się zawalił, gdy amputowano mu nogę. Poznali się na spotkaniu grupy
wsparcia dla chorych na raka. Oprócz ciężkich
doświadczeń połączyła ich …
Jeżeli chcesz poznać dalsze, niezwykłe losy bohaterów zapraszamy do lektury książki lub wysłuchania jej w bibliotece.
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Czytanie to dobry sposób na nudę :






Ciekawa i wciągająca książka dostarcza rozrywki
i emocji. Może bawić, czasem smucić, być przewodnikiem
po świecie i innych kulturach.
Książka jest dobrym towarzyszem w samotności. Łatwo jest
wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek.
Książka pomaga nam rozwijać swój język i bogacić słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
Książka rozwija myślenie. Dostarcza nowych pojęć, otwiera
na nowe idee, rozszerza nasz świat.
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Wielkie święto pomagania
Mierzymy wysoko - takie
hasło przyświecało 24. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył
się w niedzielę 10 stycznia
2016 r. Wolontariusze orkiestry, w całej Polsce i wieku
zakątkach świata, zbierali pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Finał WOŚP na stałe wpisał się również w kalendarz działań
naszej szkoły. Już po raz piąty dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w szkole powstał sztab w składzie: Karolina
Klepanda – I AT, Adrianna Szafrańska – I AT, Magdalena Ciesielska – III CZ, Julia Śniegula – II AT, Oliwia
Krajewska – II AT, Kinga Wawrzyniak – II AT, Maja Fułek – I CZ, Martyna Gierłowska– III BZ, Klaudia Kałużna – III BZ, Monika Walczak – III AT, Sandra Bakalarek
– II AZ, Kamila Bogacka– I CZ, Danuta Matysiak – szef
sztabu. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu naszych wolontariuszy udało się zebrać rekordową kwotę – aż 5.149,07 zł.
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Dlaczego pomagam ?
Pomagają innym, nie oczekują nic w zamian. Oto powody dlaczego niektórzy spośród nas
mają taki pomysł na życie:

Ludzie pomagają z różnych powodów. Ja robię to, ponieważ świadomość, że
jestem użyteczna daje mi radość, pozwala realizować własne pasje, rozwijać się. Pomoc innym oraz zaangażowanie się w różne akcje charytatywne,
sprawia, że człowiek nabywa nowe doświadczenia. Staje się bardziej odpowiedzialny, otwarty na problemy innych, potrafi radzić sobie w trudnych
sytuacjach.
Agnieszka Jędraszczyk - I AT wolontariuszka w Pleszewskim Centrum Wolontariatu,
wolontariuszka WOŚP

Pomaganie innym to mój obowiązek. Tylko w ten sposób mogę innym ludziom
okazać trochę serca. Chcę pomagać dzieciom, które chorują i potrzebny jest
im sprzęt kupowany przez Fundację WOŚP. Jak ważne jest to by w polskich
szpitalach były nowoczesne urządzenia przekonałam się kiedyś, gdy byłam
badana urządzeniem z logo Orkiestry. Teraz pomagam i czuję, że muszę to
robić, ponieważ to ratuje innym ludziom życie.
Daria Bachorska - I AT - wolontariuszka WOŚP

Pomagając można wiele zdziałać.
Zbierałam pieniądze, ponieważ wiem,
że warto jest być dobrym dla innych.
Szczególnie naszej troski potrzebują
chore dzieci i osoby starsze.
Karolina Klepanda - I AT - wolontariuszka
WOŚP

Uwielbiam pomagać ! Daje mi to wiele radości. Czuję ogromną satysfakcję. Pomagam, ponieważ wiem, że warto. Wiem, że kiedyś ja lub
ktoś z moich bliskich możemy potrzebować pomocy. Dlatego ważne
jest by się angażować zarówno w zbieranie pieniędzy jak i ich dawanie.
Weronika Będkowska - I AT - wolontariuszka WOŚP już po raz czwarty
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Czy wiesz, jak niebezpieczni
są pijani kierowcy ? Pijani
kierowcy powodują wypadki, w których giną niewinni
ludzie – pasażerowie, osoby
podróżujące w innych samochodach, przypadkowi przechodnie. Właśnie dlatego nie
należy tolerować jazdy po alkoholu.
Nigdy nie wsiadaj do samochodu, jeśli kierowca pił alkohol ! Spróbuj
przekonać jego i pasażerów, by zrezygnowali z jazdy. Udowodnij, że nie
warto ryzykować, użyj argumentów wskaż konsekwencje:


może pozbawić życie siebie i innych



pijanemu kierowcy odbiera się
prawo jazdy



grozi mu kara ograniczenia wolności



może zapłacić wysoką grzywnę



może trafić do więzienia



będzie miał wyrzuty sumienia
Pokaż, że jesteś przeciw. Pamiętaj, że Twoja reakcja może zapobiec tragedii. Pomyśl jak będziesz się czuł, jeśli pijany kierowca, któremu pozwoliłeś jechać, wyrządzi komuś krzywdę. Jedna błędna decyzja może
zniszczyć komuś życie. Pijani kierowcy wiozą śmierć.
Ada
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Nowości w naszej bibliotece

Tess Gerritsen, współczesna pisarka amerykańska, z zawodu lekarz internista. Serią powieści publikowanych w odstępach rocznych zapewniła sobie pozycje numer jeden na rynku
thrillerów medycznych. Bohaterkami większości z nich są Jane Rozzoli, policjantka z bostońskiego wydziału zabójstw oraz współpracująca z nią Maura Isles – lekarz medycyny
sądowej. Na podstawie powieści Gerritsen powstał popularny serial telewizyjny, wyświetlany w Polsce pt. „Partnerki”
Seria tajemniczych morderstw paraliżuje Boston. Okoliczności
zbrodni wskazują na seryjnego zabójcę kobiet, "Chirurga" który
odbywa karę dożywocia. Młoda policjantka, Jane, przypuszcza, że
nie chodzi o zwykłe naśladownictwo. Tymczasem „Chirurg” ucieka
z więzienia a Jane staje się obiektem zainteresowania pary sadystycznych zabójców...
Przed domem doktor Maury Isles zostają
odnalezione zwłoki zastrzelonej kobiety bliźniaczo do niej podobnej i, jak się okazuje, posiadającej tę samą grupę krwi i datę
urodzenia. Badanie DNA wykazuje, że Anna
Leoni jest jej siostrą. Obie zostały kiedyś
adoptowane. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi detektyw Jane Rizzoli. Tymczasem Maura …
Lekarz sądowy, Maura Isles, sądziła, że w pracy nic jej już nie zaskoczy. Gdy zapakowana w plastikowy worek piękna kobieta otwiera nagle oczy, problemy spiętrzają się w lawinę. Przewieziona do
szpitala bezimienna ofiara z zimną precyzją zabija ochroniarza i
bierze zakładników …
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MOŻNA NAS ZNALEŹĆ NA STRONE SZKOŁY:
www.zs.kalisz.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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