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Kim jest
Natalia Paluch ???
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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkolnym numer naszego,
i mam nadzieję, że i Waszego pisma. Witamy serdecznie przede wszystkim
nowych uczniów, którzy dopiero poznają naszą szkolną społeczność, a już
zaangażowali się w pracę w naszej gazecie. Prezentujemy ich opinie o naszej szkole, udzielamy wskazówek jak motywować się do pracy, przetrwać
tydzień i przy tym być szczęśliwym uczniakiem. Znajdziecie również kilka
słów o Konkursie fryzjerskim, Dniu Patrona i ślubowaniu pierwszych
klas. Mamy za sobą wybory do Samorządu Uczniowskiego, stąd krótka
rozmowa z Natalią Paluch (1CZ) przewodniczącą samorządu. Zbliżają się
świętach, dlatego snujemy refleksje o tym jak je przeżywamy i czego od
nich
oczekuje my.
Zapraszamy
do
lektury
!!!
Życzmy tradycyjnie Wesołych Świąt!

PIERWSZAKI MÓWIĄ :
Szkoła zawodowa jest to miejsce nauki i spotkań, pierwszych miłości
i przyjaźni. Uczę się pierwszy rok w tej szkole, dlatego tez chciałabym
opowiedzieć krótko jak wygląda życie ucznia z punktu widzenia pierwszaka. Zacznijmy od tego, że większość z nas słucha rapu. Każdy jednak ma
odrębny styl i zainteresowania. Oczywiście wielu z nas to zbuntowani nastolatkowie. Łączy nas jedno — każdy chce zdobyć jakiś zawód. Nauczyciele od samego początku próbują wpływać na nas pozytywnie, lecz nie
zawsze im to się udaje, ponieważ każdy z nas ma swój charakter i sposób
bycia. Dlatego też twierdzę, że szkoła nie jest idealna, ale wprowadza nas
w prawdziwe życie.
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Cały grudzień biegamy po sklepach w poszukiwaniu prezentów dla rodziny i przyjaciół. Kupujemy coraz to droższe prezenty i to nie dlatego, że osoby, które nimi obdarzamy są nam wyjątkowo bliskie. Materializujemy
wszystko dookoła i zapominamy o najważniejszej idei Bożego Narodzenia.
Przecież tego dnia narodził się Chrystus i to właśnie wydarzenie mamy
świętować. Nie pamiętamy
już o tym, nie pamiętamy...
al
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Czy młodzi ludzie przeżywają religijnie Święta Bożego Narodzenia?
Napiszę szczerze, że to dość trudne pytanie, ponieważ każdy młody człowiek jest inny. Mogę pisać tylko o swoich odczuciach. Ja przygotowuję się do
przyjścia Pana Jezusa, oczekuje Go. Lubię przeżywać tradycje związane z tymi świętami. Wiem również, że wielu moich znajomych odwróciło się od
Boga, ponieważ ich serca wypełnia ból z powodu rozstania z kimś bliskim.
Mają żal do Boga, że nie spędzają świat z najbliższymi.

Czy młodzi ludzie mogą w Święta odnaleźć siebie i swoje miejsce?
Oczywiście, że możemy odnaleźć siebie, lecz jest to trudna droga, którą
musimy pokonać sami ze sobą. Najpierw trzeba stanąć przed lustrem i zajrzeć sobie w oczy i spytać siebie kim my w te Święta jesteśmy? Rozważyć czy
jesteśmy prawdziwi, czy udajemy kogoś, kim nigdy nie byliśmy. Odnaleźć
siebie możemy tylko wtedy, gdy będziemy słuchać swojego serca, a nie umysłu. Umysł i serce nie idą w parze, a umysł jest zawodny bardziej niż serce. W
Święta powinniśmy kierować się tylko głosem serca, wtedy odnajdziemy
wszystkie drogi prowadzące do wyznaczonych nam dróg.

Czy Święta Bożego Narodzenia są tylko dla dzieci ?
Oczywiście że nie - są dla wszystkich. Dzieci jednak przeżywają je bardziej,
ponieważ dostają masę prezentów, cieszy je choinka, lubią spotkania w rodzinnym gronie. Dla dorosłych Święta też są przyjemne, chociaż bardziej
pracochłonne. Poprzedza je okres gorączkowych przygotowań. Za to, że wigilijny stół jest pięknie przygotowany, wszystko lśni od czystości, pod choinką pojawiają się prezenty powinniśmy im dziękować. Swoją wdzięczność
skierujmy również do Boga za to, że mogliśmy wszyscy sie spotkać przy
stole i zjeść potrawy.
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Dzień Patrona - 20 listopada 2015

Dnia 20 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych oraz obchody Dnia Patrona szkoły.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczciliśmy pamięć o Zesłańcach Sybiru, a część artystyczna przybliżyła nam historię tamtych czasów.
Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom, którzy wykonali najlepsze prace w konkursie informatycznym na projekt plakatu promującego Patrona Szkoły oraz konkursie historycznym pt. "Jak rozumiesz
niepodległość". Zwieńczeniem uroczystości było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym Sybirakom.
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Jakie znaczenie ma dla mnie Patron szkoły ?
Nasza szkoła nosi imię Zesłańców Sybiru. Nadanie jej właśnie takiego
imienia daje uczniom możliwość naśladowania autorytetów i ideałów, którym tamci ludzie byli wierni. Zesłańcy Sybiru to ludzie doświadczeni
przez los. Zostali pozbawieni wolności, wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego ( dawnej Rosji) i skazani na ciężką pracę. Tak surowo ukarano
ich, pomimo iż nie dopuścili się żadnych przestępstw. Jedyną ich winą było to, że byli Polakami.
(Daria z III BZ )
Sybiracy charakteryzowali się ogromną siłą wewnętrzną, która dawała
nadzieję na przetrwanie w ciężkich warunkach. To właśnie hart duch i odwaga są w dzisiejszych czasach cechami zapewniającym szczęśliwe życie.
Aby odnieść sukces, poradzić sobie w życiu, nie można pozwolić innemu
człowiekowi manipulować sobą. Sybiracy to ludzie, którzy zostali pozbawieni ich dotychczasowego życia, którym zabrane zostało ich szczęście. Pomimo represji potrafili zachować swe poglądy i przekonania. Szczęście zostało im zabrane, lecz odzyskując wolność, odnaleźli również je. Stworzyli
swe życia na nowo, a ich czyny w powojennej Polsce świadczą o heroizmie,
humanitaryzmie, umiłowaniu prawdy, sprawiedliwości, wolności. Są wzorem wierności narodowi i ojczyźnie, szacunku do pracy.
(Katarzyna z III BZ)
Dla Sybiraków nasze, młodych, zaangażowanie ma również wielkie znaczenie. Niosąc nam przesłanie sprzed lat, uczą szacunku dla osiągnięć tych,
którzy byli przed nami, jak godnie
i dumnie przeżyć swe życie. Istnienie
szkoły noszącej imię Zesłańców Sybiru rodzi nadzieję, ze kolejne pokolenia młodych Polaków poznają prawdę o polskich zesłańcach.
(Adam z III D)
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Kim jest
Natalia Paluch ???

Przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego !!!
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Margareta: Jakie są Twoje zainteresowania (hobby) ?
Natalia: Interesuję się siatkówką oraz tańcem, który trenuję
w prywatnej szkole od 6 lat.
M: Co w życiu cenisz najbardziej?
N: Oczywiście rodzinę i przyjaciół ! Bez nich nie byłoby tak kolorowo ; )
M: Jak się czujesz z tym, że zostałaś przewodniczącą szkoły?
N: Cóż, jestem mile zaskoczona, że obdarowaliście mnie pierwszaka tak
wielkim zaufaniem ;). Dziękuje Wam za to!
M: Czy uważasz, że będziesz godnie reprezentować szkołę?
N: Wydaję mi się, że wszystko okaże się z czasem, ale będę się starać
robić to jak najlepiej.
M: Na koniec powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jesteś przewodniczącą
klasy, szkoły , mieszkasz poza miastem, chodzisz na liczne dodatkowe
zajęcia, zawsze pomagasz tym, którzy Cię o to poproszą, dodatkowo
znajdujesz czas na swoje pasję. Jak Ty to robisz?
N: Oj kochana, dla chcącego nic trudnego. Dla mnie to sama przyjemność, nie obciążenie.
M: Dzięki za rozmowę. Życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy w Samorządzie !

rozmawiała: Margareta Paprocka
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Konkurs fryzjerski po raz 13.
W poniedziałek, 23 listopada, już po raz trzynasty, nasza szkoła była
gospodarzem konkursu fryzjerskiego. Uczniowie szkół z południowej Wielkopolski sprawdzili nie tylko swoje rzemieślnicze umiejętności, ale także
swoją kreatywność.
Konkurs cieszy się od lat dużym zainteresowaniem. Jest okazją do sprawdzenia poziomu zawodowego wykształcenia, ale także wyjątkowym momentem,
w którym uczniowie szkół zawodowych i techników mogą, tworząc fryzury,
dać upust swojej wyobraźni. Gimnazjaliści natomiast mają możliwość sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe i rozwijać zainteresowania.

Tegoroczna edycja konkursu, przebiegająca pod hasłem „Fryzura ślubna –
dziś i jutro”, przyniosła tyleż piękne, co zaskakujące kreacje. Warto dodać,
że uczennice - przygotowując konkursowy projekt – musiały wziąć pod uwagę nie tylko fryzurę, ale także strój modelki. Wachlarz inspiracji był niezwykle szeroki.
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Prace konkursowe uczestniczek oceniało jury, w którego składzie byli
egzaminator egzaminów zawodowych, przedstawiciele pracodawców i nauczyciele zawodu. Patronat artystyczny nad konkursem sprawowała prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa.
Wśród zdobywców czołowych lokat przeważają reprezentantki naszej
szkoły. W konkursie uczestniczyli również uczniowie Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oraz Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w
Pleszewie. Tradycyjnie do konkursu zaproszono także gimnazjalistów. Swych
sił próbowały uczennice Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
oraz Gimnazjum w Opatówku.

Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
Kategoria technikum:
1. Patrycja Walczykiewicz - Kalisz
2. Monika Walczak - Kalisz
3. Monika Kicińska – Kalisz
Kategoria zasadnicza szkoła
zawodowa:
1. Natalia Andrzejak - Kalisz
2. Martyna Pokora - Konin
3. Natalia Balcerek - Pleszew
Kategoria gimnazjum:
1. Marcelina Karolak - Opatówek
2. Wiktoria Grudziecka - Opatówek
3. Wiktoria Waszak - Opatówek
Fotorelacja z konkursu dostępna
na stronie www.zs.kalisz.pl
Tekst: Agata Dziedzic, zdjęcia: Ewa Zajdlewicz
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„Życie jest takie, jakim czynią je nasze myśli”
Motywacja jest jak paliwo, które pozwala samochodowi jechać. Tym
samochodem jesteś Ty. Aby działać, czyli wykonywać jakąś czynność,
musisz mieć odpowiednią ilość motywacji.
Cel do którego dążysz można porównać z drogą, im dłuższa – tym więcej
i dłużej potrzebujesz trzymać motywację na odpowiednim poziomie. Jeśli
poziom motywacji spadnie, zniechęcisz się do działania, zatrzymasz się tak jak samochód bez paliwa. Jeżeli staniesz nigdy nie pokonasz drogi –
nie osiągniesz celu.

Motywacja, to zdolność wzbudzania w sobie energii
i wykorzystywania jej w celu rozpoczęcia, kontynuacji
i zakończenia zaplanowanego działania.
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Możemy wyróżnić kilka źródeł motywacji:
Pierwszym jesteśmy my sami – do pobudzenia entuzjazmu i chęci do
działania możemy wykorzystać nasze zdolności, umiejętności i nawyki.
Drugim ludzie, którzy nas otaczają – rodzina, przyjaciele, koledzy – to
im możemy zawierzyć nasze zmartwienia, szukać u nich wsparcia.
Trzecim to szczególne osoby z naszego życie, z których zdaniem się
liczymy, które cenimy – pomogą nam zdecydować co i jak dalej robić, dodadzą otuchy.
Kolejnym jest nasze otoczenie zewnętrzne, w którym żyjemy – umiejętność pozytywnego myślenia o innych ludziach i każdej sytuacji
może być źródłem siły wewnętrznej.

Jednak pamiętaj, że jednym z najważniejszych źródeł motywacji jesteś Ty sam. Warto więc zacząć od siebie i wykształcić w sobie kilka
użytecznych cech i umiejętności. Zacznijmy od nawyku pozytywnego
myślenia o sobie. Nasze myśli – to, co w każdej chwili myślimy, również
wtedy kiedy "coś idzie nie tak", mogą być naszym sprzymierzeńcem lub
wrogiem. Mogą dodawać nam sił, albo pozbawiać pewności siebie. O
tym jak będzie możemy decydować do pewnego stopnia sami, ucząc się
nawyku pozytywnego myślenia w trudnych sytuacjach.
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Koniec semestru jest tuż tuż, a my ciągle zwlekamy. Nie
chce nam się poprawiać, zaliczać zaległych sprawdzianów,
odrabiać prac domowych, czytać lektur. Odkładając ważne
sprawy na później możemy wiele stracić. Niepowtarzalne
okazje przechodzą nam koło nosa, wydłuża się lista niezałatwionych spraw, pogłębia się nasz stres i niezadowolenie
z siebie.

Kłopoty to moja specjalność !
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Jeśli czujesz, że nie potrafisz się zorganizować i w efekcie często się
spóźniasz z wykonaniem zadań skorzystaj ze wskazówek i rad:

1. Przekonaj siebie, że zadanie, które musisz wykonać
jest pilne.
2.

Określ ile czasu zajmie Ci wykonanie zadania.

3.

Podziel złożone zadania na mniejsze etapy.

4.

Przygotuj listę rzeczy do zrobienia, a następnie
podkreśl te, które muszą być zrobione natychmiast.

5. Poczuj się odpowiedzialny za doprowadzenie spraw
do końca.
6. Określ co Cię rozprasza w pracy i zaplanuj działania
tak, by uniknąć „rozpraszaczy”.
7. Jeśli masz wykonać bardzo nieprzyjemne zadanie,
podziel je na 15 – minutowe etapy. 15 minut pracuj,
15 minut poświęć na przyjemności.
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W szkole spędzasz znaczną część swego życia. Nie ważne
czy ją lubisz, czy też nie. Jesteś na nią skazany. Warto więc
na tę sytuację spojrzeć z przymrużeniem oka i odnaleźć w niej
powód do uśmiechu.

Rady dla przezornych. Pamiętaj:
Szkołę da się lubić – w weekendy i święta.
Oceny nie świadczą o inteligencji człowieka, tylko o ilości czasu
przeznaczonego na naukę.
Dla rodziców oceny są jak ceny w Biedronce – zawsze niskie.
Kiedy mamy złe oceny rodzice winę zrzucają na nauczycieli
i komputer.
Najskuteczniejszy sposób motywowania to kasa dla szkolnego
Asa.
Najczęściej uprawianym sportem ekstremalnym jest wstawanie
rano do szkoły.
Uczeń bez jedynki to ten z dobrym wzrokiem.
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Jak przeżyć

Oceny w szkole średniej:
1 – zło
2 – standard
3 – radość
4 – duma
5 – ekscytacja
6 – mit
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