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czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!
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Dzień Przedmiotów Zawodowych
W dniu 8 listopada w naszej
szkole zorganizowany został Dzień
Przedmiotów Zawodowych. Po raz
pierwszy miał on formę Targów
Zawodów. I tak na sali gimnastycznej
powstało Centrum Druku 3D, gdzie
Janusz z Tomkiem oraz Dominik z
Konradem projektowali i drukowali
detale w technologii FFM. Uczniowie
z
klasy
1cT
zbudowali
robota
układającego kostkę Rubika – przy tej
okazji
zorganizowane
zostały
mistrzostwa szkoły w układaniu kostki
Rubika na czas. Zwycięzcą został
Mateusz Bernacki z klasy 3bT (czas 48 sekund), drugi był Mikołaj Kowal z klasy 1cT
(niecałe 50 sekund), a trzeci Kamil Woźnicki z klasy 2cT (1:11) Można było także wrócić do
cudownych czasów dzieciństwa i pobawić się elektronicznymi zabawkami – był zdalnie

sterowany pociąg, samochód oraz robo-wąż. Za tą część prezentacji zawodu technik
mechatronik odpowiedzialna była pani Olga Węsierska.
Pani Drobkiewicz natomiast wraz z uczniami klasy 3cT sprawowała opiekę nad
stanowiskiem pokazowym układów pneumatyki.
Zwiedzający mieli także okazję przejechać się samochodem z napędem elektrycznym
oraz dokonać podstawowych czynności obsługowych tego auta. Co jakiś czas na sali rozlegał
się huk wybuchu – pan Marcin Ślufarski przygotował bowiem pokaz procesu aktywowania
samochodowych poduszek powietrznych.
Logistycy przygotowali pokaz mody BHP obowiązującej w różnych zawodach oraz
prezentację i film na ten temat. Chętni mogli także wziąć udział w konkursie i sprawdzić
swoją wiedzę.

Pani Marcelina Justek wraz z uczniami kształcącymi się w zawodzie lakiernika
przygotowała pokaz wykonywania tatuażu na karoserii samochodu. Chętni mogli się
zmierzyć z konkurencją polegającą na przepychaniu piłeczki tenisowej za pomocą pistoletu
lakierniczego i sprężonego powietrza oraz sprawdzić swój zmysł postrzegania w quizie na
postrzeganie barw.
Prawdziwą gratką dla zwiedzających okazały się stanowiska przygotowane przez pana
Krzysztofa Smugałę – oprócz obejrzenia pokazów filmów będących dziełem Szkolnego Koła
Filmowego, można było polatać na symulatorze quadrokoptera oraz pograć w stare gry na
bardzo starych komputerach i Windowsie 3.1.
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Szaleństwo barw, fryzur i makijażu było dziełem pani Beaty Podoby i uczniów z klas
fryzjerskich. Metamorfozy zaprezentowane tego dnia były naprawdę niesamowite. Chętni
uczniowie sami mogli poddać się zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym, a także skorzystać z
porad dotyczących stylizacji i wizażu.
Olga Węsierska

DZIEŃ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
I MATEMATYKI
zakończył się ogromnym sukcesem!!!

W tym roku towarzyszyło nam hasło:

Z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką w podróż dookoła świata.
Stąd też zaplanowaliśmy następujące pokazy i konkurencje:
 PRZYGODA Z BIOLOGIĄ.
 KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA – czyli międzyklasowe zmagania o bilet
w nieznane.
 PODCHODY MATEMATYCZNE – wędrówki z matematyką nie są nudne.
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GEOGRAFIA HERBATY – spacer nie tylko dla Anglików.
 PODRÓŻ W ŚWIAT FIZYKI.
MIĘDZYNARODOWY JĘZYK GESTÓW – kalambury o tematyce przyrodniczej
i matematycznej.

W kategorii KRZYŻÓWKA – kto pierwszy, ten lepszy, wygrała klasa IV A oraz pan
dyrektor Przemysław Jakubowski.
W Pierwszych Podchodach Matematycznych zwyciężyła klasa I S.
Z kolei najlepiej bez używania słów potrafią porozumieć się uczniowie klas III LU oraz II B.
Zwycięzcom gratulujemy!!!!

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta rodzinne. Dniem poprzedzającym
te wyjątkowe święta jest Wigilia. Łacińskie słowo "vigilia" oznacza czuwanie. Zgodnie z
tradycją wieczerzę rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy.
Potem przychodzi czas na dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Wigilii
towarzyszy obdarowywanie się prezentami.

4

W naszej szkole dnia 22 grudnia odbyły się wigilie klasowe. Po dwóch porannych
lekcjach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby przygotować sale i
udekorować odświętnie stoły. Następnie wszyscy zebrali się na sami gimnastycznej, aby
obejrzeć nowoczesne jasełka w wykonaniu Aleksandry Pufelskiej, Martyny Marzenty,
Aleksandry Piotrowskiej, Grzegorza Szwankowskiego, Radosława Bukowskiego, Jakuba
Tracza, Kacpra Wernerowskiego oraz Gabriela Gilewicza, przygotowane pod czujnym okiem
pani Iwony Chwedczuk. Całości świątecznej atmosfery dopełniły kolędy i pastorałki w
wykonaniu Karoliny Maszkowskiej, Patrycji Powideł i Dawida Kunkela, których z kolei
przygotował ksiądz Łukasz Bikun. Po
części artystycznej uczniowie spotkali
się wraz z wychowawcami przy
wigilijnych stołach, składając sobie
życzenia, wręczając symboliczne
prezenty i spożywając wigilijne
potrawy.
Tak spędzony ostatni w tym
roku dzień w szkole wprowadził
uczniów i pracowników naszej szkoły
w nastrój i atmosferę świąt Bożego
Narodzenia.
Redakcja „Parady” dołącza się do świątecznych życzeń:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!

Aleksandra Piotrowska, uczennica klasy I l T

Co warto obejrzeć podczas świąt Bożego Narodzenia?
„KEVIN SAM W DOMU”
Film opowiada o przygodach małego Kevina McCallistera, który został przypadkowo
zostawiony sam w wielkim domu. Zbliżają się święta. McCallisterowie wyjeżdżają do swojej
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rodziny. Dzień przed wyjazdem jest bardzo trudny, ponieważ trzeba spakować potrzebne
rzeczy, przygotować się, a na dodatek w domu panuje wielki harmider. W dzień wyjazdu
rodzinie udaje się spakować wszystkie ubrania i odpowiednio przygotować do wyjazdu na
lotnisko, w końcu samolot odlatuje. Rodzice Kevina przeczuwają, że czegoś zapomnieli,
niestety, w najmniej odpowiednim czasie orientują się, że zapomnieli zabrać swojego syna.
Po jakimś czasie chłopiec budzi się sam w wielkim domu, lecz nikogo tam nie zastaje.
Zamiast przejmować się, jest szczęśliwy, że w końcu został sam i może robić to, co tylko
chce! Podczas nieobecności rodziców Kevin radzi sobie doskonale. Robi zakupy, sprząta,
chodzi do kościoła, gotuje, jednak nie wie, że do jego domu planują wkraść się włamywacze i
ukraść cenne rzeczy. Gdy już się o tym dowiaduje, nie załamuje rąk, lecz postanawia podjąć
walkę ze złodziejami i w tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa.
„KEVIN SAM W NOWYM JORKU”
Rodzina McCallisterów postanawia spędzić święta Bożego Narodzenia na Florydzie.
Podczas zamieszania na lotnisku mały Kevin (Macaulay Culkin) wsiada jednak do innego
samolotu. W efekcie tego sam jak palec trafia do Nowego Jorku, gdzie ponownie będzie
musiał zmierzyć się z podrzędnymi włamywaczami, chcącymi zemścić się za zeszłoroczną
wpadkę i pobyt w więzieniu...
„GRINCH - ŚWIĄT NIE BĘDZIE”
Akcja filmu rozgrywa się w małym miasteczku o nazwie Ktosiowo. Jest to urocze
miejsce, zamieszkane przez dobrych i łagodnych ludzi, którzy nade wszystko kochają Boże
Narodzenie. Na długo przed nadejściem Gwiazdki zaczynają odliczać dni dzielące ich od
świąt, a całą społeczność opanowuje szał kupowania prezentów. Nie wszyscy jednak darzą
tak wielką sympatią święta Bożego Narodzenia. Wśród mieszkańców Ktosiowa są dwie
osoby, które do Gwiazdki mają mniej entuzjastyczny stosunek. Pierwszą z nich jest mała
dziewczynka, Betty Lou Ktoś, która uważa, że święta nie polegają jedynie na kupowaniu
sobie prezentów, a drugą - niesympatyczny Grinch, który do Gwiazdki żywi prawdziwą
nienawiść. Pewnego dnia wpada on na pomysł, aby pozbawić mieszkańców Ktosiowa świąt i
wszystkiego, co może kojarzyć się z Bożym Narodzeniem - choinki, prezenty, bombki itp.
Czy Grinchowi uda się zrealizować ten perfidny plan i jakie będą tego skutki? Jak większość
filmów familijnych o tematyce świątecznej, tak i ten przedstawia najważniejsze wartości, o
których szczególnie w święta należy pamiętać.
„EKSPRES POLARNY”
Film Roberta Zemeckisa jest klasyczną opowieścią o dorastaniu, zrealizowaną przy
użyciu najnowocześniejszych technologii. Czy święty Mikołaj istnieje? To pytanie nurtuje
pewnego ośmiolatka, który podejrzewa, że opowiastki rodziców o magii świat i Mikołaju,
rozwożącym prezenty, służą jedynie do mydlenia dzieciom oczu. Tymczasem w wigilijną noc
mały bohater słyszy hałas dobiegający zza okna. Nie jest to jednak zastęp reniferów. Zamiast
nich przyjeżdża tytułowy ekspres polarny, a jego konduktor zaprasza ośmiolatka do środka.
Chłopczyk odbędzie daleką podróż na biegun północny..., do siedziby świętego Mikołaja.
Film jest ekranizacją popularnej za oceanem powieści Chrisa Van Allsburga.
Oto nasze propozycje, a wybór należy do Was.
Adrianna Lewna

6

Sport w „Mechaniku”
W dniach 25 i 26 października
„Mechanik”
był
gospodarzem
eliminacyjnego turnieju piłki ręcznej
chłopców. W zawodach oprócz reprezentacji
naszej szkoły brali udział uczniowie V LO,
„Ekonomika” i „Budowlanki”. Pierwszy
mecz naszej reprezentacji z reprezentacją V
LO przebiegał zgodnie z założeniami.
Graliśmy
mocną
defensywą,
co
przyczyniało się do tego, że nasi rywale
popełniali błędy w ataku. Dzięki temu
mogliśmy przeprowadzić kontrę. Mając wysoką przewagę, zaczęliśmy grać spokojnie. Mecz
zakończył się 14:4. Następnie zmierzyliśmy się z reprezentacją ZSEiT. Zagraliśmy podobnie
jak z uczniami z V LO i wygraliśmy 19:3. Drugiego dnia mieliśmy zagrać z ZSBiKU. Po
wcześniejszej obserwacji gry naszych rywali byliśmy przekonani, że mecz wygramy bez
problemu. Nieoczekiwanie wszystko potoczyło się inaczej. Już na początku gry to właśnie
reprezentacja
„Budowlanki”
narzuciła
warunki. Grała bardzo agresywnie. Po
wyrównanej
rywalizacji,
niestety,
przegraliśmy 10:8, przez co trafiliśmy do
finału B.
1 i 2 grudnia graliśmy o 5 – 8
miejsce. Spotkaliśmy się z drużynami ze
szkół: ZST nr 3, „SMS” oraz ZSLiT z Ustki.
Pierwszego dnia pokonaliśmy ze znaczną
przewagą Ustczan i uczniów z SMS'a.
Następnego dnia zmierzyliśmy się z
„Drzewniakiem”. Do rozgrywki podeszliśmy zbyt pewnie i to był błąd. Od pierwszych minut
przegrywaliśmy, ale szybko się pozbieraliśmy i odrobiliśmy straty. Od tego momentu
kontrolowaliśmy sytuację. Ostatecznie wszystkie spotkania wygraliśmy, zajmując pierwsze
miejsce w finale B. Liczymy, że za rok pokonamy wszystkie szkoły i będziemy
reprezentować szkołę na zawodach wojewódzkich.

Adrian Winiarczyk, uczeń klasy III b T
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