Ciekawostki z życia pierwszoklasisty
Tradycyjnie
pierwsze
wydanie
gazetki
poświęcamy uczniom klas pierwszych. Oprócz
wywiadu
z
pierwszoklasistami
oraz
ich
wychowawcami, przedstawiamy krótką relację z
uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych oraz
przesłuchania do naszego szkolnego zespołu
muzycznego, podczas którego udało nam się odkryć
wiele, czasami zaskakujących talentów.

Dlaczego zdecydowałeś się na technikum?
Najczęstszą odpowiedzią na to pytanie była
oczywiście chęć poznania swojego przyszłego
zawodu oraz możliwość uczęszczania do szkoły z
możliwością zdobycia kwalifikacji i matury.
Paweł 1ode
Wybierając technikum kierowałem się własnymi
zainteresowaniami. Zdecydowałem się na
technikum też dlatego, że po ukończeniu szkoły
mam oprócz matury, mam też zawód.
Jakub 1ode
Zdecydowałem się na technikum, ponieważ po liceum trzeba iść na studia, a z technikum wychodzi się
z zawodem i pewnymi kwalifikacjami.
Maks 1Tin
Wole mieć zawód w ręku niż wylądować na
koniec z niczym, a że lubię informatykę to się
zdecydowałem na informatykę, więc jestem
zadowolony, że się dostałem.
Dobrusia 1Tin
Po technikum mogę zacząć pracować i uczyć
się jednocześnie.
Anna 1Tin
Zdecydowałam się na technikum, ponieważ
jestem zainteresowana przedmiotami
związanymi z IT, a zwykłe liceum ogólnokształcące nie pozwoliłoby mi na rozwijanie się w tym
kierunku. Poza tym technikum daje też możliwość zdobycia tytułu technika, co może przydać się w
przyszłości.
Mateusz 1inf
Ponieważ chciałem mieć praktyki, które wiem że
bardziej się przydadzą niż ogólne siedzenie w
książkach.
Sebastian 1ode
Ponieważ po technikum mam już zawód oraz
maturę, co pozwala mi iść jeszcze na studia.
Znamy już więc powody wybrania takiej
właśnie szkoły jak nasza, mianowicie
technikum. Myślę, że decyzje są jak na tak
młody wiek bardzo dojrzałe, mądre i logiczne.
Ale teraz czas przejść do następnego z pytań, na które musieli odpowiedzieć nasi nowi uczniowie.

Jakie są Twoje oczekiwania
wobec szkoły?
Tym pytaniem sprawiliśmy chyba
lekką trudność odpowiadającym,
ale niektórzy bardzo dobrze
wiedzą, w jakim celu tu są.
Sebastian 1ode
Moje oczekiwania wobec szkoły
nie są duże. Jak dla mnie
wystarczyłoby gdyby do szkoły
dodano stół do ping ponga lub
piłkarzyki.
(Odp. Redakcji: Na tę prośbę
mogę od razu odpowiedzieć, stół
do ping ponga stoi na warsztatach na stołówce lub można namówić nauczyciela od wychowania
fizycznego o lekcje gry w tenisa stołowego. Trambambule nigdzie nie widziałem, ale kto wie, co
wymyśli Młodzieżowa Rada Szkoły.)
Igor 1ode
Pomoc nauczycieli w różnych sprawach, organizowanie ciekawych zajęć i wydarzeń.
Anna 1Tin
Chciałabym, aby atmosfera w szkole była przyjazna, żeby nauczyciele i uczniowie dobrze się
dogadywali. Liczę tez na wycieczki i wyjścia.
Mateusz 1inf
Miła atmosfera, dobre relacje
uczeń-nauczyciel.
Justyna 1inf
Chciałabym, aby panowała
tutaj dobra atmosfera. Nie
chodzi o to, żeby każdy się
bardzo lubił, tylko o szacunek
dla innych.
Paweł 1inf
Miła atmosfera, komunikatywni
nauczyciele, ciekawe tematy na
lekcji.
Kacper 1inf
Moje oczekiwania wobec szkoły to dobre przygotowanie do zawodu, które prawdopodobnie będę
wykorzystywał w przyszłości.

Jak widać wymagania nie są bardzo duże, niektórym wystarczy sama możliwość nauki, inni proszą o
rzeczy, które mogłyby się przydać, żeby urozmaicić trochę czas na przerwach. Przekażemy wszystko
do Młodzieżowej Rady Szkoły oraz nauczycielom i zobaczymy, co da się zrobić ☺.
Trzecie pytanie było troszeczkę inne niż poprzednie, spytaliśmy o to, co nasi nowi uczniowie robią w
wolnym czasie, kiedy nie chodzą do szkoły i nie myślą tylko o nauce.
Czyli po prostu Jak spędzacie wolny czas?
Co tu dużo opowiadać, sami przeczytajcie.
Justyna 1Inf
W wolnym czasie uwielbiam pływać i czytać
książki. Żadnego dnia nie może też zabraknąć
muzyki!
Anna 1Tin
Najczęściej rysuje, słucham muzyki, oglądam
anime, czytam mangi/komiksy/książki oraz
gram w gry komputerowe, czasami tez na
konsoli np. Wii lub PS4.
Dobrusia 1Tin
Najczęściej siedzę pod kocem i czytam książki bądź oglądam seriale. Często grywam na komputerze i
bawię się z moimi psami. Lubię chodzić na spacery, słuchać muzyki, pić mocną herbatkę i przytulać
się do innych. Lubię tez wychodzić ze znajomymi.
Sebastian 1Ode
Niestety przez dojazd do szkoły nie mam dużo czasu wolnego, ale jeśli tylko taki jest to najczęściej
chodzę na treningi albo odpoczywam.
Michał 1Ode
Bardzo często wychodzę, gram czy
rozmawiam ze znajomymi, jeżdżę na
rowerze, gram w piłkę nożną i gram
na gitarze.
Paweł 1Inf
Po szkole trenuje piłkę nożną, bawię
się z moim psem, gram ze
znajomymi i trochę się uczę.

W naszym wywiadzie nie mogliśmy oczywiście pominąć wychowawców. W tym roku poprosiliśmy
ich o podanie przepisu na dumnego, zadowolonego wychowawcę. A oto jak odpowiadali:

p. Aleksandra Mikołajczyk –
wychowawca klasy 1ode
Do otwartej głowy dodajemy:
3 szklanki zainteresowania światem,
szklanka systematyczności,
szklanka zaangażowania,
po pół szklanki wyobraźni i kultury
osobistej,
łyżkę krytycyzmu,
4 łyżki dobrego humoru,
wszystko zalać wewnętrznym spokojem
i wyrobić na gładką masę,
ogrzewać sympatią.
p. Izabella Frąc – wychowawca klasy 1Tin
Przynajmniej połowa osób z klasy same piątki z fizyki, pozostali mogą mieć czwórki. Przynajmniej 1/3
klasy tylko szóstki z matematyki, 1/3 same piątki, pozostali mogą mieć czwórki. Codziennie o 9 rano
pyszne cappuccino, a o 12.00 sałatka. Frekwencja przynajmniej na poziomie 51% i brak zbędnych
pytań 
p. Michał Mamełka – wychowawca
klasy 1inf
Średnia klasy 6,00, frekwencja na
poziomie 100% i niekwestionowane
uwielbienie dla Bayernu Monachium



Co prawda p. Jarosław Duras –
wychowawca klasy 1mtm nie podał
uczniom na tacy gotowego „przepisu
na szczęśliwego wychowawcę”, ale
po obszernej relacji, z wyjścia
integracyjnego klasy oraz
regularnych, sobotnich spotkań
poświęconych bieganiu, które nam udostępnił, można śmiało stwierdzić, iż oprócz dobrych ocen i
wysokiej frekwencji, to, na co zwraca szczególną uwagę to aktywne sposoby spędzania wolnego
czasu.

Wszystkim odważnym, którzy zgodzili
się udzielić wywiadu serdecznie
dziękujemy za udzielenie
wyczerpujących odpowiedzi i życzymy
zarówno uczniom, jak i wychowawcom
samych sukcesów oraz satysfakcji z
wzajemnej współpracy.

Jednak uczniowie klas pierwszych, oprócz poważnych planów na przyszłość, zdradzili nam
również, że mają inne zainteresowania, które znacznie wybiegają poza typowe sposoby spędzania
wolnego czasu przez większość nastolatków. Podczas przesłuchania do szkolnego zespołu
muzycznego okazało się, że grono utalentowanych muzycznie uczniów naszej szkoły znacznie się
powiększy, zarówno o wokalistów, jak i instrumentalistów. Opiekun zespołu p. Damian Mikołajczyk
zdradził nam, że jedną z największych niespodzianek castingu okazał się Dominik Pałuszyński z
klasy 1inf, który zaprezentował swoje umiejętności wokalne przy akompaniamencie ukulele. Z tym
większą niecierpliwością będziemy oczekiwać na pierwszy oficjalny występ wszystkich muzyków z
naszej szkoły.
Pewnym podsumowaniem pierwszych tygodni dla
naszych najmłodszych uczniów, była uroczystość
Ślubowania Klas Pierwszych, która odbyła się dnia 10
października. To właśnie wtedy w obecności swoich
rodziców oraz całej społeczności szkolnej stali się
oficjalnie uczniami ZSET. Uroczystość perfekcyjnie
przygotowana przez starszych kolegów z klas drugich
wspieranych przez swoich wychowawców (p. I.
Kruszewską, p. G. Woźniak, p. A. Kwiatkowską oraz p. R.
Klareckiego) składała się z dwóch etapów. W części
oficjalnej, kilka słów do pierwszoklasistów skierowała
p.Dyrektor oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Szkoły. Reprezentanci klas pierwszych, w imieniu swoim i
swoich kolegów, ślubowali również zawsze godnie
reprezentować naszą szkołę. W części trochę mniej
oficjalnej, wybrani pierwszoklasiści wzięli udział w
Otrzęsinach, podczas których każda klasa musiała
zaprezentować strój najlepiej odzwierciedlający ich zawód,
odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze szkołą oraz

podać nazwy tajemniczych przedmiotów, które przygotowali dla nich uczniowie klas drugich.
Najlepiej zaprezentowała się klasa 1ode, która zajęła zaszczytne pierwsze miejsce.

Redakcja:
·

Piotr Świderski

·

Jakub Majewicz

Opiekunowie:
·

p. Dorota Lewińska

·

p. Marzena Kwiecień

·

p. Maja Turała

