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Zapraszamy do  
lektury naszego biuletynu. 

 
Tym razem, obalimy mit,  

że  młodzież nie czyta,  
bo czyta! Tylko nie lektury! :-)  

 
Obejrzymy zdjęcia ze Studniówki,  

dowiemy się, jak było na praktykach,  
 przeczytamy współczesną baśń  

o Kopciuszku i powspominamy wiosenny 
koncert muzyczno-instrumentalny. 
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Studniówka 2019! 

Było elegancko i magicznie! 

Dziękujemy wszystkim  zaangażowanym  

w organizację Studniówki, a szczególnie  

panu Michałowi Drozdowskiemu,  

wychowawcy III LO. 

Trzymamy kciuki! 

na maturze! 









Projekt Ja czytam! zrealizowany został wśród uczniów  

klasy siódmej i pokazał, że  nie tylko młodzież czyta, ale 

także starannie wybiera to, co czyta.  

Czasem decyduje moda, czasem ilustracja lub długość 

książki. Zainteresowania czytelnicze jednak są - 

i to szerokie -od fantastyki, kryminału aż po horror, od 

komiksów -do opasłych epickich tomów. 

 

W projekcie chodziło nie tylko o zaprezentowanie  

w formie prezentacji multimedialnej tego, co lubię czytać  

i co chcę polecić, ale także o opowiedzenie o tym przed 

klasą. Wystąpienia publiczne to ważny element przyszłego 

życia zawodowego, więc wspólnie pokonywaliśmy  tremę  

i  pracowaliśmy nad mową ciała. 

  

 

CZY UCZNIOWIE  

NIE CZYTAJĄ KSIĄŻEK? 
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2 kwietnia obchodziliśmy  

Światowy Dzień Świadomości Au-

tyzmu. Oprócz  wspólnego zdjęcia 

(na niebiesko), w korytarzach zawi-

sły plakaty  

informacyjne na temat  

autyzmu i Zespołu Aspergera,  

a uczniowie proszeni byli o krótkie 

wypowiedzi, co dla nich znaczy 

słowo -autyzm.  

Dziękujemy uczniom  

i nauczycielom,     

zaangażowanym w projekt,  

a szczególnie Pani Wioli, Asi,  

Julicie, Uli i Anicie. 
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            W czwartek, 21 marca 2019 roku, w naszej szkole witaliśmy pierwszy dzień wiosny. Jak co 

roku z tej okazji, odbył się uroczysty Koncert wokalno- instrumentalny I can sing & play, 

przygotowany przez panie: Kamilę Smułkę i Krystynę Chlebosz. Każdy mógł popisać się talentem 

muzycznym i językowym. I choć pierwszy dzień wiosny zwany jest popularnie Dniem 

Wagarowicza, to u nas w szkole frekwencja była wysoka. 

  Humory dopisywały wszystkim uczniom, być może dlatego, że liczyli na, tak zwane, luźne 

lekcje, a może dlatego, że wiosna w sercu obudziła się w każdym z nas, a wizja obejrzenia 

koncertu kusiła… 

             Po porannych próbach, na których każdy z uczestników mógł przećwiczyć raz jeszcze 

swoje utwory i pokonać ostatnie trudności,  udaliśmy się do klas i czekaliśmy na apel, który miał 

odbyć się około godziny jedenastej. Podczas apelu Pani Dyrektor radośnie przywitała wiosnę. 

Uczniowie, którzy wystąpili, pokazali,  że w naszej szkole jest dużo muzycznych talentów i nie 

można ich  zaniedbywać. Grali na pianinie i ksylofonie, śpiewali i grali zarówno utwory klasyczne,  

jak i współczesne. Publiczności udzielił się radosny nastrój tak bardzo, że nawet klaskała do 

rytmu w niektórych momentach. Po apelu i wręczeniu wykonawcom drobnych upominków 

wróciliśmy na kolejne lekcje do klas. Pod koniec dnia każdy z uczestników był bardzo zmęczony, 

ale także zadowolony z występów. W końcu, to wielka sztuka stanąć przed szkolną publicznością 

i poddać się ocenie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mieć możliwość uczestniczenia w 

kolejnych, równie interesujących, wydarzeniach. 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W AMIGO 

KALINA ZIMOCH 

Wiosna, 

wiosna...  



 

 

 

 
I can sing & play 



 

 

 

I can sing & 



KOPCIUSZEK 

Współczesna wersja baśni o Kopciuszku 

OLA JELONEK 

Nie tak dawno temu, za dziesięcioma miastami i setką fabryk, żyła sobie 

piękna dziewczyna o imieniu Kasia. W szkole jednak znana była jako Kopciu-

szek, ponieważ zawsze nosiła stare dżinsy i brudną bluzę. Nie była lubiana, ca-

ły czas wykorzystywano ją do podlewania kwiatków, zmazywania tablicy i do 

odrabiania lekcji innym dzieciom. Przez nauczycieli obwiniana była za całe zło 

świata i to ją obwiniali zwykle jako pierwszą. 

Pewnego dnia do Kopciuszka podeszły dwie klasowe „gwiazdy” i powie-

działy:  

- Karol szykuje imprezę…-powiedziała pierwsza. 

- Zaprasza wszystkie dziewczyny ze szkoły - dodała druga. 

- Dlatego chcemy, żebyś nam uszyła najpiękniejsze i najdroż-

sze stroje - dziewczyny uśmiechnęły się i wręczyły Kopciusz-

kowi pieniądze, za które miał im kupić wymarzone materiały. 

- Zaczekajcie! - krzyknęła Kasia. 

-Tak? - zainteresowała się pierwsza z „gwiazd”. 

- Myślicie, że też mogłabym pójść na tą imprezę? 

- Żartujesz? - prychnęła dziewczyna- Jak ty się pokażesz 

w tej bluzie!  

Kopciuszkowi zrobiło się przykro i bez słowa ruszył 

w stronę domu. Po drodze jednak dziewczynkę zaczepiła 

kuzynka, nazywana Wróżką i spytała:  

 



- Dlaczego jesteś smutna? 

- Ponieważ nie mogę iść na imprezę- odpowiedziała smętnie.  

- Nie martw się - uśmiechnęła się Wróżka- Mam pomysł! 

Następnie obie poszły do domu kuzynki. 

- Pojedziesz na tę zabawę, wypożyczyłam ci najpiękniejszą sukienkę. Pod 

twój dom podjedzie czarna limuzyna. Tylko pamiętaj!  O północy  

muszę to wszystko zwrócić, dlatego też o tej godzinie musisz opuścić  

imprezę. 

-Oczywiście - odparł Kopciuszek i z radości 

rzucił się Wróżce na szyję.  

Jak powiedziała kuzynka, tak się stało: 

przed domem Kopciuszka stanął obiecany po-

jazd. Po wejściu Kasi na zabawę każdy zainte-

resował się nowym gościem. 

Nikt nie rozpoznał w pięknej nieznajomej Kopciuszka. Karol - gospo-

darz imprezy - nie odstępował dziewczyny na krok. Każdy chciał się z nią za-

przyjaźnić, nawet „gwiazdy”, którym Kasia musiała uszyć sukienki. Kopciu-

szek bawił się jak nigdy dotąd, ale nagle wybiła godzina dwunasta. Dziew-

czyna ładnie się pożegnała i pognała w stronę wyjścia. Nie zauważyła nawet, 

że wypadł jej z torebki telefon. Zauważył to Karol i podniósł go, bo bardzo 

chciał zwrócić zgubę pięknej nieznajomej. Nazajutrz, w szkole, udał się więc 

na poszukiwania. 

Okazało się wkrótce, że był to telefon Kopciuszka. Kasia była szczęśli-

wa. Po długich rozmowach o życiu wspólnie postanowili, że zostaną przyja-

ciółmi, a cała szkoła przekonała się, jak prawdziwe jest powiedzenie: „nie 

oceniaj książki po okładce”. 



Na ulicy Jedności Narodowej 47 we 

Wrocławiu znajduje  się CAFE Równik, 

w  którym  ja i moi koledzy odbywali-

śmy praktyki związane z przyszłą pra-

cą. Praktyki trwały od listopada 2018 r. 

do  kwietnia 2019 r. i pozwoliły nam po-

czuć się naprawdę dorosło.  

Cafe Równik, jak piszą na stronie jego 

twórcy,  prowadzone jest przez Stowa-

rzyszenie zajmujące się terapią osób 

niepełnosprawnych, które kontynuują tu 

terapię mowy i myślenia przez pracę. 

Kawiarnia słynie z pysznej kawy i słod-

kości - ciast i naleśników.  

 

Moje wrażenia po praktykach zawodowych w Cafe Równik 

 

Asia Góral 

 

Praktyki trwały od 

listopada 2018 r. do  

kwietnia 2019 r. i 

pozwoliły nam poczuć 

się naprawdę dorosło. 

A co tam robią osoby niepełnosprawne? 

Zajmują się  przede wszystkim 

„kelnerowaniem” - robieniem kaw  

(cappuccino, americano, espresso, latte,  

flat white), herbat oraz obsługą Klientów 

(przyjmowanie zamówień, realizacja za-

mówień,  obsługa terminalu i tabletu). 

Do ich obowiązków należy także sprzą-

tanie naczyń ze stołu i ich zmywanie. 



tablet oraz terminal. 

Obsługa ekspresu 

do kawy też nie ma 

przede mną tajem-

nic.  

Praktyki w Cafe Równik  przydadzą mi  

się do tego, aby  znaleźć w przyszło-

ści pracę, a już dziś pokazały mi, co 

umiem zrobić, dały mi większe poczu-

cie pewności siebie. Ta zawodowa 

przygoda uczyła nas także systema-

tyczności – zajęcia odbywały się regu-

larnie, prowadziliśmy dzienniczki  

praktyk,  które dla pracodawcy są cen-

nym źródłem informacji - będzie mógł 

zobaczyć, co się robiło przez sześć 

miesięcy.   

Mogę wszystkim zaproponować tę ka-

wiarnię, która w krótkim czasie znala-

zła wielu fanów. Zapraszam na ciasto i 

kawę i na wiele przyjemności na 

lunch, a także na świeżo wyciskany 

sok, herbatę, czy lemoniadę własnej 

roboty. Ja już tam pracuję, a moi kole-

dzy chcą tam pracować w przyszłości. 

Bardzo sympatyczne miejsce. Przemi-

ła obsługa czeka na nowych Gości.  

Zapraszamy! - Absolwenci „Amigo”: 

 Asia Góral, Szymon Sojka  

i Szymon Wołodźko. 

 

 

 

 

My także praktykowaliśmy kel-

nerstwo i  uczyliśmy się wielu 

pożytecznych rzeczy. Bardzo mi 

się tam podobało, w Cafe Rów-

nik poznałam wielu wspaniałych, 

życzliwych i uśmiechniętych lu-

dzi (Jacek, Fabian, Albert, Karo-

lina,  Wojtek, Alicja, Klaudia, 

Marcelina, Paulina, Piotr), z któ-

rymi utrzymuję przyjacielski kon-

takt. 

Dla mnie najtrudniejszym, i zara-

zem nielubianym, wyzwaniem 

było mycie naczyń,  których nie 

lubiłam zmywać -  nie  podobało 

mi się to, później się przełama-

łam i zaczęłam inaczej podcho-

dzić do obowiązków. Nauczyłam 

się robić różne rodzaje kaw i  

obsługiwać zarówno gości,  jak i 



 

Szkolny projekt  Dysleksja, dys-

kalkulia-mam, znam,  ćwiczę miał 

uwrażliwiać na potrzeby uczniów z 

dysleksją i dyskalkulią, pokazać 

metody pracy z uczniami oraz po-

szerzać wiedzę na temat  proble-

mów przetwarzania sensorycznego.  

 

Dziękujemy wszystkim zaangażo-

wanym, zarówno uczniom, jak i 

nauczycielom!  

 

 

 



 

 

 


