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1 czerwca... Nieważne, ile mamy lat, każdy z nas czeka na ten
dzień. Z okazji Dnia Dziecka wszystkiego najlepszego dla wszystkich
dzieci, dla tych dużych i tych małych!!! Życzymy wszystkim, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej.
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Egzamin gimnazjalny już
za nami!
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Życzymy Wam, aby każdego dnia spotkało Was coś zaskakującego. Powinno to być coś, co sprawi Wam przyjemność. Nie tylko wielkie sprawy wywołują
zdumienie i zachwyt, najczęściej wystarczą
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Redakcja

Egzamin gimnazjalny już za nami!
Egzaminy gimnazjalne w naszej szkole przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

Co dalej gimnazjalisto?
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Jak wybrać zawód?
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10 najlepszych zawodów
w 2013 r.
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Humor z zeszytów

9

Stres i zdenerwowanie przed testami okazały się zbędne. Z relacji kolegów wynika, że zadania wcale nie były trudne. Jednak rozwiązując zadania w części matematycznoprzyrodniczej, musieliśmy trochę pogłówkować, ponieważ niektóre z nich były podchwytliwe. W ciągu trzech dni, w których, odbywa-

Wycieczka w Pieniny

ły się egzaminy, „najluźniejszym” okazał się
trzeci, ponieważ, test tego dnia był dla nas
najłatwiejszy oraz, co najważniejsze, kończył
egzaminy.
Konrad Kopeć

Fot. z archiwum szkoły

10
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Dni Papieskie

3 maja 2014r. wieczorem w Gminnym
Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym odbyła się
uroczystość z okazji kanonizacji Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Wieczór papieski zgromadził wielu
znamienitych gości, m. in. założyciela Zespołu
Tańca Ludowego UMCS w Lublinie pana Stanisława Leszczyńskiego, przedstawicieli lokalnych
władz oraz mieszkańców gminy.
Uroczystość rozpoczął wzruszający
spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu
uczniów i nauczycieli z gimnazjum oraz szkół
podstawowych w Olbięcinie i Rzeczycy

Ziemiańskiej. Naszą szkołę reprezentowały panie: Anna Ewa Sobota i Izabela Karwat oraz uczennice klasy I i II: Kinga Szymańska,
Oliwia Nagajek, Katarzyna Jocek i Daria Suchora. Następnie zebrani
wysłuchali wierszy poświęconych Ojcu Świętemu zaprezentowanych przez lokalne poetki. Ten niezwykły wieczór uświetnił koncert
zespołu "Świteź" z Węglina, który swój występ zakończył pięknym
akcentem - wspólnym odśpiewaniem "Barki", ukochanej pieśni
naszego Papieża. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość
obejrzenia wystawy prac plastycznych oraz fotografii ze spotkań
mieszkańców gminy Trzydnik Duży z Janem Pawłem II. Wśród zdjęć
upamiętniających papieskie pielgrzymki do Polski były również
fotografie autorstwa pana Henryka Flisa z wizyty Ojca Świętego
w Lublinie w 1987 roku.
Zwieńczeniem sobotniego wieczoru było podsumowanie
Gminnego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II - Polak, Patriota,
Święty" oraz konkursu "Wykreślanka papieska", zorganizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzydniku Dużym. Laureatom
i uczestnikom konkursu wręczono nagrody rzeczowe. Wśród nagrodzonych byli także uczniowie naszego gimnazjum.
Oliwia Nagajek

Wyniki wyborów w naszej szkole przedstawiają się
następująco:

Młodzieżowe wybory
do Parlamentu Europejskiego
Dnia 21 maja
2014 roku w naszej
szkole
odbyła
się
akcja ,,Młodzi głosują’’.
Dzięki temu mogliśmy
się poczuć jak dorośli
i głosować na lepszą
Fot. P. Rydzewska
Polskę. Celem takich
wyborów jest dostarczenie młodym ludziom informacji
na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów oraz zaangażowanie w działania na rzecz
wysokiej frekwencji wyborczej i udział w młodzieżowych wyborach.
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Prawo i Sprawiedliwość – 29%
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 22%
Europa Plus Twój Ruch – 20%
Platforma Obywatelska RP – 11%
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 5%
Ruch Narodowy – 5%
Demokracja Bezpośrednia – 3%

Fot. P. Rydzewska

Polskie Stronnictwo Ludowe – 2%

Dziękujemy za możliwość zorganizowania takiej akcji w naszym gimnazjum, a uczniom za głosy. :]
Klaudia Stola

Polska Razem Jarosława Gowina – 2%
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – 1%

ROK 6, NUMER 3 (27)

STR. 3

Pożegnanie z projektem SOUL
Wizyta w Norwegii oczami uczniów
- przeżycia i refleksje
Słowem przypomnienia: W lutym odbyło się
kolejne, czwarte już spotkanie w ramach projektu Comenius SOUL. Tym razem ekipy z Belgii, Anglii, Francji
i Polski zebrali się w norweskim mieście Drammen.
Jak naprawdę było w Norwegii? My, uczestniczki wymiany, postanowiłyśmy zastanowić się jeszcze raz nad
wrażeniami z naszej podróży. Co nas rozczarowało? Co
było najlepsze?
Za największe zaskoczenie uznałyśmy przede wszystkim ceny produktów. Były one zupełnie nieproporcjonalne do polskich. Niecodziennie widzimy w naFot. z archiwum szkoły
szym kraju całkiem
przeciętną pizzę kosztującą tyle, ile iPhone... Jak jednak
zauważa Marcelina: - Ceny w Norwegii są bardzo wysokie dla nas Polaków, bo dla Norwegów, którzy zarabiają
o wiele więcej od nas, to nie jest drogo. Kinga dodaje:
- Odzież oraz dodatki udało nam się kupić w bardzo
korzystnych cenach, z czego jestem bardzo zadowolona.
Inną rzeczą, która nas zdziwiła było zachowanie kierowców. - Nie bojąc się o bezpieczeństwo przechodziliśmy
przez ulicę, nawet wtedy gdy samochód znajdował się
ok. 2m od nas. To w Norwegii jest normalne. Kierowcy
widząc pieszych, automatycznie się zatrzymują, są bardzo kulturalni, czego nie mogę powiedzieć o polskich
kierowcach... - mówi Kinga. Norwegowie wydawali się
bardzo zdumieni, kiedy powiedzieliśmy im o przepisach
drogowych. Pytali, czy za ich nieprzestrzeganie są jakieś
kary. Sami stwierdzili, że w ich kraju rzeczywiście są
jakieś, jednak wszyscy jeżdżą tak, aby wszyscy czuli się
bezpiecznie.
Jaka była Norweska atmosfera? - Miła [...], szczególnie
w rodzinie, u której mieszkałam. Ludzie, których poznałam byli bardzo zabawni. - mówi Paulina. Zauroczyło
nas to, jak Norwegowie podchodzą do życia. Jacy są
weseli, otwarci na przyjaciół i równocześnie zamknięci
na nieznajomych. Ciężko zostać polubionym przez nich,
ale sympatia Norwega jest bezcenna. Podczas całego
pobytu w tym kraju mogliśmy liczyć na wsparcie i pomoc naszych nowych znajomych.
Jeśli chodzi o to, co się w Norwegii jada, trzeba przyznać, że jada się zdrowo. Na śniadanie zawsze były

owoce, mleko, woda. Zdziwiło mnie to, że nie jadają oni
obiadów takich jak w Polsce. - mówi Marcelina. Jednak
poza domami naszych gospodarzy nie było już tak idealnie. - Zdziwiło mnie to, iż podczas tygodnia trwania projektu promującego zdrowie, zdjedliśmy aż 3 pizze... śmieje się Kinga. Rzeczywiście, taka ilość fast foodów
nie może być zdrowa, lecz patrząc na sylwetki Norwegów, jedliśmy bez oporów. - Norwegowie „jedzą ile wlezie”, a są bardzo szczupli. Geny? - pyta Alicja.
Chciałyśmy porównać dwa miasta, w których przebywałyśmy, a mianowicie
Drammen (tam pomieszkiwałyśmy)
oraz Oslo, zwiedzaną przez nas dwukrotnie stolicę Norwegii. - Bardziej podobało
mi
się
w Drammen niż Fot. z archiwum szkoły
w Oslo, ponieważ
w Drammen były bardzo piękne widoki. Wyglądało to
jakby małe miasto pośród gór. - mówi bez wahania Marcelina: Zdecydowanie Drammen z tą swoją przytulnością. W Oslo nie widziałyśmy prawie nic przez straszną
mgłę… - popiera Alicja. Jedyną niezdecydowaną okazuje
się być Paulina: - Nie wiem, które z miast bardziej mi się
podobało. Drammen było naprawdę piękne, Oslo też mu
dorównywało. Wielkie wrażenia powodowały cudowne
widoki z gór. Naprawdę są nie do opisania. Po prostu
trzeba to zobaczyć na własne oczy.
Mówiąc o Drammen, nie możemy nie wspomnieć
o szkole, w której spędzałyśmy całkiem dużo czasu.
- Jest naprawdę
Fot. z archiwum szkoły
bardzo duża i nowoczesna. Wystrój
oraz wyposażenie
sal robią wrażenie.
Każda
osoba
w szkole posiada
laptop, który wykupuje sobie na początku roku i wykorzystuje go do celów edukacyjnych.
W tej szkole jest również wiele ciekawych, interesujących przedmiotów [których u nas niestety nie ma] m.in.
design i architektura. – uznaje Kinga. - Uważam, że szkoła
w Drammen jest niesamowita. - potwierdza Paulina. Alicja dodaje: -Wyposażenie szkoły robiło wrażenie,
szczególnie ten wielki telebim na stołówce, który został
ponoć zamontowany specjalnie po to, by uczniowie mogli oglądać Igrzyska w Soczi. Poza tym wielka sala techniczna z mnóstwem sztalug oraz sala kinowa przystosowana do oglądania filmów i prezentacji. Nie można
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nie wspomnieć o doskonale dostosowanych obiektach
sportowych: basenie, kompleksie hal gimnastycznych
z boiskami do piłki ręcznej, siatkówki...
Najlepsza rzecz, jaka spotkała nas w Norwegii, to...?
- Codzienne schodzenie ze stromej góry po lodzie! - mówi bez zastanowienia Kinga. - Ja wolałam wchodzenie...
I brązowy ser. - stwierdza Alicja. - Tak, nie wiem, co dla
mnie jest najpiękniejszą rzeczą w Norwegii, ale wiem co
najsmaczniejszą - brązowy ser. - potwierdza Paulina.
Jakie szczęście, że każda z nas dostała od swych gospodarzy spory zapas tego przysmaku...
Rozczarowania? Były jakieś? Chyba tylko jak zauważa
Paulina: - ,,Dyskoteka'' na nasze pożegnanie. Niestety
muszę przyznać, że był to niewypał. Dlaczego okazała
się ona niewypałem? Otóż po zjedzeniu własnoręcznie
zrobionej tortilli, rozwiązywaliśmy testy wiedzy
o wszystkich pięciu krajach uczestniczących w projekcie, by później uczyć się skocznych, tradycyjnych nor-

weskich tańców. Zbyt skocznych i tradycyjnych, naszym
zdaniem. Stanęło na tym, że na parkiecie pozostali jedynie Norwegowie, Belgowie (w tym nauczyciel i właściciel szkoły tańca Federik) oraz żeńska część drużyny
z Francji.
Podsumowując,
każda
z nas jest
zadowolona
z wizyty u
Skandynawów i gdyby- Fot. z archiwum szkoły
śmy
tylko
mogły pojechać na wymianę po raz wtóry, z pewnością
nie zastanawiałybyśmy się ani przez chwilę.
Opinie Kingi Szymańskiej,
Marceliny Łukasik i Pauliny Lisek
zebrała Ala Stefaniak

Trzydnik - Antwerpia - Brugge - Bruksela - Trzydnik
W dniach 3 – 10 maja 2014 r. braliśmy udział
Kolejnego dnia pojechaliśmy pociągiem do
w ostatnim już wyjeździe zorganizowanym w ramach
Ypres, gdzie zwiedzaliśmy muzeum I wojny światowej,
projektu ,,SOUL – Sports Opportunities Unite
centrum miasta i brytyjski
Lives’’. Tym razem wszyscy uczestnicy wymiany
cmentarz wojskowy, a na
międzynarodowej spotkali się w Belgii.
zakończenie wróciliśmy do
Pierwszego dnia zatrzymaliśmy się
Brugge i pojechaliśmy do
w Antwerpii, u państwa Rydzewskich, którzy
kręgielni.
gościnnie nas przyjęli i oprowadzili po tym
8 maja oglądaliśmy
pięknym mieście pierwszego i drugiego dnia
pokaz umiejętności tanecznaszego pobytu w ich domu.
nych belgijskich uczniów, po
4 maja pojechaliśmy do Brugge, aby Fot. z archiwum szkoły
czym uczyliśmy się układów
zakwaterować się u goszczących nas rodzin.
choreograficznych opracoByliśmy bardzo zadowoleni, gdyż mieszkaliśmy
wanych przez uczniów z Noru ludzi, którzy pragnęli, abyśmy czuli się w ich domach
wegii i Francji. Po lekcji tańca wybraliśmy się na wyjak we własnych.
cieczkę rowerową po wybrzeżu Morza Północnego oraz
Następnego dnia zwiedzaliśmy nowoczesny
krótki rejs statkiem do Fortu Napoleona.
kompleks szkolny, po czym uczestniczyliśmy w lekcji
Wizytę zwieńczyła przejażdżka rowerowa majęzyka francuskiego, w powiązaniu z flamandzkim, norlowniczą drogą wzdłuż kanału do Damme. Spędziliśmy
weskim i polskim. Po południu wzięliśmy udział w zajętam miło czas, grając w tradycyjne gry belgijskie. Naciach sportowych.
stępnie udaliśmy się do szkoły na dyskotekę, w czasie
Trzeci dzień pobytu w Brugge rozpoczęliśmy
której wykorzystaliśmy poznane kroki.
od przedstawienia prezentacji, dotyczących realizacji
Ostatniego dnia pożegnaliśmy się na stacji
projektu
przez Fot. z archiwum szkoły
kolejowej z goszczącyFot. z archiwum szkoły
poszczególnych
mi nas rodzinami. Barpartnerów. Nadzo trudno było nam
stępnie wybralisię z nimi rozstać, gdyż
śmy się na spacer
przywiązaliśmy się do
malowniczymi
nich. Udział w wymiauliczkami Brugge.
nie międzynarodowej
Wycieczkę zakońbył dla nas niezwyczyliśmy wizytą
kłym przeżyciem.
w ratuszu oraz
Emanuela Bis
spotkaniem z rodzinami goszczących nas uczniów.

ROK 6, NUMER 3 (27)

STR. 5

Dzień Otwarty
Dnia 20 maja 2014 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Około 50. uczniów z pobliskich szkół podstawowych miało szansę zobaczyć jak nasze gimnazjum wygląda „od środka”.
Najpierw dyrektor szkoły i przedstawiciele samorządu uczniowskiego powitali przybyłych szóstoklasistów
w hali sportowej. Następnie podzielili ich na grupy. Każda grupa ze swoimi opiekunami udała się na zwiedzanie szkoły.
Szóstoklasiści odwiedzili bibliotekę, ‘dziuplę’ i zwiedzili bazę sportową szkoły. Mieli również okazję zobaczyć różne pokazy i prezentacje, między innymi: pokazy chemiczne, pokazy z udzielania pierwszej pomocy przygotowane w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, film z projektu Comenius. Na koniec znów wrócili do hali, gdzie odbyły się pokazy talentów
i liczne zabawy.
Karolina Jaworek

Fot. Iza Lisek, Magda Rycerz
i Karolina Lisek
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Spotkanie z Wójtem Gminy Trzydnik Duży panem Franciszkiem Kwietniem
W dniu 22 maja 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum
z Wójtem Gminy Trzydnik Duży. Na początku młodzież wraz z opiekunami została oprowadzona po Urzędzie Gminy.
Następnie wszyscy zostali zaproszeni do sali konferencyjnej i mieli możliwość zapytać pana Wójta o sprawy, które ich
interesowały. Pan Wójt chętnie udzielał odpowiedzi. Na zakończenie uczniowie dostali upominki z herbem Gminy Trzydnik Duży. Zapraszamy do lektury fragmentów rozmowy.
Gabriela Surowiec, Klaudia Rak

- Jak został Pan Wójtem Gminy Trzydnik Duży?
- Wójtem Gminy Trzydnik Duży zostałem w 1990 r., więc
minęły już prawie 24 lata. Wtedy to w pierwszych samorządowych wyborach wybrana została Rada Gminy i ona to
wybierała (…) przyszłego wójta. Wcześniej pełniłem funkcje
Naczelnika Gminy, stąd moje doświadczenie, moja wiedza
na temat funkcjonowania gminy zostały docenione przez
radnych i w pierwszej kadencji zostałem przez nich wybrany. W dwóch kolejnych kadencjach byłem również wybrany
przez Radę Gminy Trzydnik Duży, a od roku 2002 zostałem
wybierany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców
naszej gminy.
- Jakie trzeba mieć predyspozycje i kwalifikacje, by pełnić
tak ważną i odpowiedzialną funkcję?
- W zasadzie kwalifikacji nie trzeba mieć żadnych jeśli chodzi o wykształcenia, ustawa nie wskazuje poziomu tego
wykształcenia. Nie mniej jednak im wiedza z różnych dziedzin jest większa tym łatwiej sprawować tę funkcję. Wójt
to osoba wybierana przez społeczeństwo, więc musi być
przez ludzi szanowana, obdarzona przez nich zaufaniem.
Wójt powinien cechować się także pozytywnym podejściem
do mieszkańców i starać się im w miarę możliwości pomóc,
jeśli tylko tego potrzebują.
- Co udało się Panu osiągnąć, odkąd objął Pan stanowisko
wójta, jakie osiągnięcia uważa Pan za najważniejsze?
- Według mego odczucia mniej ważne jest to, co udało mi
się osiągnąć indywidualnie, a ważniejsze jest to, co udało
się zrealizować samorządowi gminnemu. Do najważniejszych osiągnięć należy gazyfikacja, telefonizacja i wodociąg.
Dużym sukcesem jest także kompleks sportowy przy gimnazjum - hala, „Orlik” i boisko, termomodernizacja szkół
w Olbięcinie, Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Księżej, remont siedziby urzędu oraz system dowożenia dzieci do
szkół. Natomiast takim moim osobistym sukcesem jest to,
że przez te 24 lata udało się zgromadzić i zachęcić do pracy
ludzi dobrej woli, którzy chcą działać na rzecz wszystkich
mieszkańców gminy.
- Co pomaga, a co przeszkadza w realizacji Pańskich
zamiarów?
- Pomagają mi wszyscy. Moi współpracownicy, radni, sołtysi
to są ci ludzie, bez których nie udałoby się zrobić nic.
A co przeszkadza…? No przede wszystkim to, że nie zawsze
w budżecie gminy jest tyle, ile by się chciało. Dlatego też,

jeśli tylko możemy, staramy się wykorzystywać środki
z Unii Europejskiej.
- Z jakimi problemami mieszkańców gminy styka się Pan
najczęściej?
- Problemy z jakimi ludzie przychodzą do mnie są bardzo
zróżnicowane, jednak najwięcej jest przypadków związanych z takim codziennym funkcjonowaniem. Oczywiście
nie każdy problem jestem w stanie rozwiązać, ale zawsze
staram się, w jakiś sposób pomóc.
- Jakie są pańskie cele na przyszłe lata?
- Gmina ma opracowaną strategię rozwoju, ale oczywiście
wszystkie nasze zamierzenia będą zależeć od stanu budżetu gminy. Na dzień dzisiejszy takie najważniejsze zadania
to: dach na budynku gimnazjum, sale gimnastyczne w Woli Trzydnickiej i w Olbięcinie, realizacja drogi w Węglinie,
Kolonii Dąbrowa i w Rzeczycy Kolonii oraz odcinek drogi
Trzydnik Mały-Wola Trzydnicka. Ponadto realizacja projektu edukacyjnego dla uczniów „Kapitalna szansa na sukces”
współfinansowanego przez EFS oraz budowa chodnika
w Rzeczycy Księżej.
- Co Pan sądzi o naszej gminie?
- Biorąc pod uwagę kulturę, sport i oświatę mogę śmiało
powiedzieć, że jesteśmy potęgą w powiecie. Gminna biblioteka, Gminnego Ośrodek Kultury to czołówka powiatu.
Nasza oświata, baza sportowa, wyniki w sporcie i w innych
dziedzinach, udział w konkursach również plasuje nas w
czołówce na terenie powiatu. Muszę wspomnieć tu także
o naszej straży pożarnej, która odnosi sukcesy w zawodach nawet na szczeblu krajowym.
- Jakie ma Pan marzenia jako Wójt Gminy Trzydnik Duży?
- Moim największym marzeniem jest to, aby nasza gmina
rozwijała się, żeby ludziom żyło się lepiej i żeby problemów dnia codziennego było jak najmniej. A tak prywatnie,
to chciałbym, aby doba była trochę dłuższa, żeby na
wszystkie działania wystarczyło czasu.
Rozmowę z Panem Wójtem przeprowadzili
uczestnicy projektu międzyszkolnego
„Poznaj swoją gminę, poznaj swój samorząd”
PS. Cała rozmowa z Panem Wójtem znajduje się na stronie
internetowej szkoły: www.pgtrzydnik.szkolnastrona.pl
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Co dalej gimnazjalisto?
Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu kraśnickiego przygotowały bogatą ofertę edukacyjną dla
gimnazjalistów na rok 2014/2015

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku (www.1lo.krasnik.pl)
•

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Języki obce

Przedmioty
rozszerzone

I język obcy

II język obcy

Biologia, chemia, matematyka

j. niemiecki

Biologia, chemia

j. niemiecki

Matematyka, fizyka, informatyka

j. niemiecki

Geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

język angielski

Język polski, historia, wiedza o
społeczeństwie
Matematyka, geografia, język
angielski
Język angielski, język rosyjski –
język niemiecki*, geografia

j. niemiecki
j. rosyjski
j. francuski *
j. niemiecki
j. rosyjski
j. francuski *
j. niemiecki
j. rosyjski
j. francuski *
j. niemiecki
j. rosyjski *

Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacji
j. polski, j. angielski, matematyka,
biologia
j. polski, j. angielski, matematyka,
biologia
j. polski, j. angielski, matematyka,
informatyka
j. polski, j. angielski, matematyka,
geografia
j. polski, j. angielski, matematyka,
historia
j. polski, j. angielski, matematyka,
geografia
j. polski, j. angielski, matematyka,
geografia

*grupy językowe zostaną utworzone w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczniów
•

Technikum nr 1 (4-letnie technikum – technik informatyk – kierunek związany z zastosowaniem informatyki we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki)
Języki obce
I język obcy
język angielski

•

II język obcy

Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacji

język niemiecki

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Zawody

Język obcy

Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacji

Murarz-tynkarz; betoniarz-zbrojarz; monter zabudowy i ro- j. angielski

j. polski, matematyka, j.

bót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, insta-

angielski, geografia

lacji i urządzeń sanitarnych; blacharz samochodowy; cukiernik; introligator; mechanik pojazdów samochodowych;
piekarz; sprzedawca; stolarz; ślusarz; fryzjer; wędliniarz;
kucharz, krawiec
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Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku (www.rey.edu.pl)
4-letnie Liceum Ogólnokształcące

•

Klasa

Przedmioty rozszerzone

matematyczna

matematyka, fizyka, j. angielski

biologiczna

biologia, chemia, matematyka

humanistyczna

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

informatyczna

informatyka, matematyka, geografia

informatyczna

informatyka, matematyka, fizyka

politologiczno-prawnicza

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

medyczna

biologia, chemia, język angielski

Języki obce

Obowiązkowo we wszystkich klasach nauczany jest j. angielski
oraz drugi do wyboru (j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski)

3-letnie Technikum

•

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

technik ekonomista
specjalność: finanse i rachunkowość

matematyka, geografia

Obowiązkowo we wszystkich klasach nauczany jest j. angielski
oraz drugi do wyboru (j. niemiecki,
j. francuski)

Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku (www.zs3krasnik.pl)
III Liceum Ogólnokształcące

•

Przedmioty rozszerzone
1.

j. angielski, chemia, biologia, przedmiot dodatkowy „Wizaż i stylizacja”

2.

j. rosyjski, geografia, informatyka, przedmiot dodatkowy „Straż Graniczna – szkolenie proobronne”

3.

biologia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie, przedmiot dodatkowy „Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”
j. angielski, geografia, historia, przedmiot dodatkowy „Usługi turystyczne”

4.

•

Technikum Nr 3
Specjalizacja

Przedmioty rozszerzone

technik elektryk / technik energetyk

matematyka, fizyka
klasa realizująca innowację pedagogiczną „Szkolenie
wojskowe”

technik pojazdów samochodowych

matematyka, fizyka

technik informatyk / technik teleinformatyk

matematyka, fizyka

technik mechanik

matematyka, fizyka

technik hotelarstwa

j. angielski, geografia

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /
technik ochrony środowiska

matematyka, chemia

technik bhp / technik logistyk

matematyka, fizyka

technik rachunkowości / technik ekonomista

matematyka, fizyka
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Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

•

Przedmioty rozszerzone

Dyscypliny sportowe

biologia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie

zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna
chłopców, piłka koszykowa, akrobatyka sportowa –
cheerleading

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

•

Odział
1.

mechanik pojazdów samochodowych

2.

elektromechanik pojazdów samochodowych / elektromechanik

3.

monter maszyn i urządzeń

4.

ślusarz

5.

elektromechanik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, blacharz, betoniarz zbrojarz, kucharz, lakiernik, sprzedawca, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
fryzjer, krawiec, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, wędliniarz, kamieniarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – oddział wielozawodowy

Jak wybrać zawód?
Rynek pracy z roku na rok się zmienia. Pracownik, który jeszcze kilka lat temu był wziętym specjalistą,
teraz nerwowo rozgląda się za ofertami. I przeciwnie.
Są tacy, których kompetencje zyskały na wartości. Dobrze wybrany zawód sprawia, że nasze życie w przyszłości będzie łatwiejsze.
Zawód jest ściśle ustalonym zbiorem zadań
wyspecjalizowanych na skutek podziałów pracy w Polsce, najczęściej świadczonym na rzecz innych
osób. Zawód jest wykonywany stale, ewentualnie
z niewielkimi przerwami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Zawód zdobywa się
poprzez kształcenie zawodowe lub praktyki. W każdym
przypadku wykonywanie danego zawodu stanowi źródło dochodu. Profesja jest szczególnym rodzajem zawodu. Praktycznie każdy zawód może zostać podzielony
na specjalizacje, czyli wyodrębnione sektory pracy,
w jakich osoba o danym zawodzie zajmuje się tylko
pewną częścią wyodrębnioną ze wszystkich obowiązków przypadających danemu zawodowi.

HUMOR Z ZESZYTÓW
Piotrek uczy się szybkiego tańca na sprawdzian z biologii.
Mój kolega Paweł jest mułem książkowym, czyta książki cały
dzień.
Papkin miał szpadlę.

10 najlepszych zawodów w 2013 r.
1. Inżynierowie: inżynier procesu, produkcji, utrzymania ruchu, jakości klienta oraz dostawców,
kontrolerzy jakości
2. Technicy i wykwalifikowani pracownicy produkcji:
mechanik, operator maszyn
3. Kadra wyższego szczebla: menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów
4. Specjaliści ds. logistyki, spedycji
5. Handlowcy, specjaliści ds. zakupów, marketingu i
obsługi klienta (branża techniczna, obróbka skrawaniem)
6. Pracownicy działów IT (ang. information technology), programiści
7. Specjaliści z obszaru księgowości, finansów i bankowości
8. Pracownicy branży usługowej, gastronomicznej,
budowlanej
9. Pracownicy działów administracji
10. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni
Oprac. Krystian Dziewa

Szlachta był ubrany w kontuszę.
„Zemsta” to komedia, bo jest podzielona na akty i scenariusze.
Mogłem spróbować zagranicznych specjałów kulinarnych a najbardziej przypadł mi do gustu spływ kajakowy.
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Wycieczka w Pieniny
W dniach 21-23 maja 2014 roku 46. uczniów z naszej
szkoły wraz z opiekunami: Henrykiem Flisem, Izabelą Karwat,
Ewą Gałczyńską i Agnieszką Nowosad brało udział w wycieczce
w Pieniny. Pierwszego dnia wyprawy podziwialiśmy krajobraz
Wąwozu Homole. Przechodziliśmy przez mosty nad strumieniem. Gdy doszliśmy do końca wąwozu, ujrzeliśmy skały. które
wyglądem przypominały księgi. Nauczyciele opowiedzieli nam
legendę, że był kiedyś człowiek który, potrafił czytać z tych
ksiąg i przez to stracił zdolność mówienia. Następnie udaliśmy
się do Palenicy gdzie przejechaliśmy się kolejką górską.
W czwartek wchodziliśmy na najwyższy szczyt Pienin
– Trzy Korony. Po drodze widzieliśmy ruiny zamku, gdzie według legend święta Kinga schroniła się przed wrogiem, a także
zobaczyliśmy jej kapliczkę. Droga w górę była niezwykle malownicza. Niestety nie wszyscy dotarli na szczyt, gdyż niewielka
grupa zawróciła już na początku wędrówki. Gdy już zbliżaliśmy
się do końca wspinaczki, prawie wszyscy nie mieli siły iść dalej,
ale UDAŁO SIĘ, ZDOBYLIŚMY SZCZYT! Ze szczytu był cudowny
widok na Pieniny, Tatry i Dunajec. Droga z powrotem była bardzo miła, zeszliśmy w miarę szybko i wszyscy byli zadowoleni.
Potem odwiedziliśmy muzeum Pienińskiego Parku Narodowe-

go, zwiedziliśmy wystawę zdjęć Pienin i obejrzeliśmy film
o parku narodowym. Gdy wróciliśmy do pensjonatu, bawiliśmy
się przy ognisku i na huśtawkach.
Trzeciego dnia (niestety ostatniego w tym urokliwym
miejscu), zwiedziliśmy ruiny XIV-wiecznego zamku w Czorsztynie i podziwialiśmy wspaniały widok na jezioro. Później pływaliśmy po nim, a woda nas chlapała. Na tym jeziorze był nieprzyjemny wiatr i było zimno. Widzieliśmy też zaporę wodną i zamek w Niedzicy. Ostatnim akcentem wycieczki był spływ po
Dunajcu tratwą. Gdy płynęliśmy, flisak, czyli osoba która wiosłowała, opowiadał nam śmieszne historyjki. Po krótkim czasie
przekroczyliśmy granice Polski i znaleźliśmy się na Słowacji.
Podczas spływu było bardzo ciepło i wesoło. Po spływie niestety nastał czas pożegnania się z tym niezwykle pięknym i malowniczym miejscem.
Naszym zdaniem wycieczkę trzeba zaliczyć do jednej
z najlepszych. Wszyscy razem przeżyliśmy niezapomniane chwile. Było niezwykle miło i wesoło, choć niekiedy myśleliśmy, że
nie damy rady iść dalej.
Weronika Ziółkowska, Ewelina
Maślach, Sebastian Odrzywolski

Fot. pochodzą ze zbiorów
uczestników wycieczki
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