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PRZYRODNIK 

 

Październik jest doskonałym 

miesiącem do obserwacji 

przyrody. Utrzymuje się 

słoneczna pogoda, nie ma 

jeszcze mrozów, a liście 

drzew przybierają 

wspaniałe barwy. Aura 

zachęca do spacerów 

i podziwiania otaczającego nas 

świata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrodnik, jest zawodem złożonym, skupiającym 

zadania o charakterze badawczym. Celem jego 

pracy jest praktyczne wykorzystanie wiedzy, 

w szczególności ekologicznej, dla wdrażania zasad 

zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. 

Efektami pracy są wyniki badań i raporty 

przyrodnicze oraz środowiskowe, opinie 

o wpływie na środowisko istniejących 

i planowanych inwestycji, technologii i urządzeń. 

Przyjmują one często formę publikacji 

popularnych lub naukowych. 

 

Nasi uczniowie mogli poznać ciekawą pracę 

przyrodnika, poprzez aktywną działalność 

i obserwację. Samodzielnie szukali niezwykłych 

zjawisk przyrodniczych. Obserwowali roślinność 

jak i napotkane w pobliżu owady i zwierzęta. 

Zadawali mnóstwo pytań o otaczający świat 

przyrody. Po zajęciach z entuzjazmem stwierdzili, 

że praca ta jest bardzo ciekawa. 
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BIBLIOTEKARZ 

 

Kiedyś opiekun dorobku kulturalnego, dzisiaj 

także, ale nie tylko – to też osoba, która znajdzie 

dla nas książkę na regale, doradzi, pomoże 

w obsłudze katalogu elektronicznego, ale też 

poinformuje o najciekawszych wydarzeniach 

kulturalnych w okolicy. 

 

Bibliotekarz musi charakteryzować się przede 

wszystkim cierpliwością, systematycznością, 

wszechstronną wiedzą oraz biegłością 

w posługiwaniu się zarówno tradycyjnymi, jak 

i nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi. Musi 

przy tym lubić ludzi. Ostatnimi czasy przydatne 

w pracy bibliotekarza są zdolności animatora 

kultury i łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

 

Do obowiązków bibliotekarza należy m.in.: 

 udostępnianie zbiorów (czyli wypożyczanie 

książek na zewnątrz lub umożliwianie 

korzystania z nich w czytelni) oraz 

zawartych w nich informacji,  

 gromadzenie (polegające na zakupie 

publikacji, ich wymianie lub przyjmowaniu 

darów), 

 opracowywanie (opisanie i skatalogowanie 

każdej pozycji według ściśle określonych 

norm bibliotecznych),  
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 przechowywanie i udostępnianie zbiorów 

biblioteki (książek, czasopism, materiałów 

kartograficznych i audiowizualnych, zbiorów 

specjalnych (rękopisów i starodruków) itp. 

 wyszukiwanie, wstępna selekcja i udzielanie 

informacji, a także tworzenie tzw. bibliotek 

cyfrowych.  

 

W zależności od rodzaju biblioteki do zakresu 

obowiązków bibliotekarza może także należeć 

działalność wychowawcza, szkoleniowa i praca 

naukowa. 

 

Wizyta w szkolnej bibliotece pozwoliła naszym 

uczniom poznać ten zawód. Spotkanie miało na 

celu przybliżenie dzieciom zawodu bibliotekarza 

i funkcjonowania biblioteki, poznanie zasad 

korzystania z  książek oraz rozbudzenie 

zainteresowań czytelnictwem. Uczniowie byli pod 

wrażeniem liczby książek, które znajdują się 

w zasobach szkoły.  Każde dziecko wyszło 

z biblioteki z uśmiechem na twarzy i książką 

w ręce. 

 

 

 

 

 

 

GDY SIĘ KTOŚ 

ZACZYTA, ZAWSZE 

ALBO SIĘ CZEGOŚ 

NAUCZY,  

ALBO ZAPOMNI O 

TYM, CO MU 

DOLEGA,  

ALBO ZAŚNIE –  

W KAŻDYM RAZIE 

WYGRA  

Henryk Sienkiewicz 

 

 

 

 

KSIĄŻKA – 

NIEROZDZIELNY 

TOWARZYSZ,  

PRZYJACIEL BEZ 

INTERESU,  

DOMOWNIK BEZ 

NAPRZYKRZANIA  

Ignacy Krasicki 
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KRAWIEC/MODEL 

 

W najszerszym zarysie, 

krawiec jest osobą 

zajmującą się szyciem 

odzieży lekkiej, ciężkiej 

i skórzanej, kierując się 

indywidualnymi 

oczekiwaniami klientów 

zamawiających odzież, lub 

powielając dany krój 

w produkcji masowej. 

 

 W pierwszym przypadku 

proces produkcji 

rozpoczyna się od zdjęcia 

wymiarów, ustalenia 

oczekiwań klienta, 

a następnie przeniesienie 

wzorca na papier. 

Poszczególne elementy są 

przygotowywane oddzielnie, 

a następnie łączone aż do 

otrzymania gotowego 

ubioru.  

 

 

 

 

 

 

 

Model/modelka jest osobą pracującą na zlecenie 

różnych firm, agencji reklamowych, projektantów 

mody, zatrudnioną w celu rozreklamowania 

i wypromowania danego produktu lub usługi. 

W zależności od charakteru pracy model może 

brać udział w reklamach telewizyjnych, reklamując 

konkretny towar lub usługę danej firmy. Może brać 

udział w różnorakich pokazach (mody, fryzur, 

makijażu, biżuterii etc.) w celu zaprezentowania 

strojów, dodatków, elementów wizażu. Modele 

i modelki pracują także na różnego rodzaju 

pokazach i targach. 
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Jak przystało na miasto mody, nasi uczniowie poznali 

zawody związane z branżą modową.  Mogli wcielić się 

w rolę modelki oraz projektanta ubrań. Każde dziecko 

stworzyło autorską stylizację w formie projektu. 

Uczniowie poznali pracę modela, osób pracujących przy 

obróbce ubrań oraz projektanta.  

Dzieci zadawały mnóstwo pytań. Największą atrakcją 

okazał się pokaz mody zorganizowany przez samych 

uczniów. To był bardzo emocjonujący dzień.  Nasz mały 

Fashion Week  okazał się wielkim sukcesem. 

 

 

 

 

 

PROSTOTA JEST KLUCZEM  

DO PRAWDZIWEJ ELEGANCJI 

COCO CHANEL 

 

 

 

 

W ELEGANCJI NIE CHODZI O WYPCHANĄ SZAFĘ, 

ANI O WYPCHANY PORTFEL 

KARL LAGERFELD 
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ILUSTRATOR 

 

Ilustrator wykonuje projekty okładek do książek, 

magazynów, ilustracje do tekstów różnych publikacji: 

bajek, komiksów, powieści, książek 

popularnonaukowych, gier komputerowych, artykułów 

w magazynach, czasopismach i gazetach codziennych 

oraz reklam, bilbordów, opakowań produktów, itp. 

 

Wykorzystuje grafikę, rysunek oraz programy 

komputerowe do realizacji projektów. Współpracuje 

z firmami zlecającymi projekty ilustracyjne. 

 

„Marzy Ci się, aby wymyślone przez ciebie postacie 

(często zabawne) zaistniały? – zostań ilustratorem.  

Tymi słowami rozpoczęliśmy nasze kolejne zajęcia, na 

których poznaliśmy zawód ilustratora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku uczniowie 

poszukiwali inspiracji 

i nowych środków wyrazu. 

Z pomocą przyszła nam 

wyobraźnia i kreatywność. 

Dzieci starały się 

wymyślić i stworzyć jak 

najbardziej oryginalną 

postać.  W ruch poszły 

ołówki, mazaki, kredki 

i oczywiście 

nieograniczona 

wyobraźnia. Efekt pracy 

okazał się spektakularny. 

Niektórzy dostrzegli 

w sobie wielki potencjał. 

Uczniowie z dumą 

prezentowali swoje dzieła. 

Zajęcia zakończyły się 

stworzeniem galerii prac. 
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CUKIERNIK 

 

Słodycze lubią niemal 

wszyscy, a świeżym, 

pachnącym ciastom, 

ciastkom, czekoladzie 

i innym deserom trudno 

się oprzeć. Najlepsze 

i najsmaczniejsze są 

oczywiście te, które 

sprzedawane są przez 

wykwalifikowanych 

cukierników, dbających 

o najwyższą jakość 

swoich wyrobów. Nie ma 

wątpliwości, że jest to 

zawód wymagający, 

a praca może być ciężka 

fizycznie. Osoba na tym 

stanowisku zajmuje się 

wyrobem produktów 

cukierniczych – ciast, 

deserów, tortów, ciastek, 

wyrobów 

czekoladowych, lodów 

itp. Dba również o ich 

odpowiednią oprawę 

wizualną, a także 

o czystość w miejscu 

pracy, jakość składników 

oraz produktu końcowego. Nadzoruje pracę urządzeń 

wykorzystywanych w procesie produkcji. Cukiernik 

może specjalizować się np. w wyrobie tortów lub 

wyrobów czekoladowych i pralin. 

Nasi uczniowie poznali zawód cukiernika. Na początku 

zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały przygotowane 

produkty, omawiały przybory niezbędne do 

przygotowania ciasta. Następnie miały możliwość 

popracować w tym zawodzie, dekorując ciasteczka 

słodkimi różnościami, co bardzo im się podobało. 

W szkole zaczął unosić się wspaniały zapach pieczonych 

pierniczków, który wprawił wszystkich w świąteczny 

nastrój. Na zakończenie została zorganizowana słodka 

uczta. Była to nie tylko wspaniała zabawa, ale i cenna 

lekcja o tym, jak wygląda zawód cukiernika. 
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MUZYK/WOKALISTA 

 

 

Bycie muzykiem to coś 

więcej niż zwykła praca – 

to profesja o charakterze 

ściśle artystycznym, 

która rządzi się własnymi 

prawami. Najważniejsza 

jest tutaj bowiem pasja 

i zamiłowanie do muzyki. 

Piosenkarz to osoba, 

która wykonuje piosenki 

przy użyciu głosu. Może 

być wokalistą grupy 

muzycznej lub 

występować solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesja piosenkarza wymaga wrodzonych zdolności 

takich jak słuch muzyczny, poczucie rytmu i atrakcyjna 

barwa głosu. Talent to jednak nie wszystko. Bardzo 

istotne są ćwiczenia pod okiem specjalisty od nauki 

śpiewu, który wskaże i skoryguje błędy. 

 

W naszej szkole dbamy o rozwój talentów uczniów. 

Nadszedł czas na poznanie profesji piosenkarza. Na 

początku dzieci rysowały swoich ulubionych artystów. 

Następnie przygotowywaliśmy atrybuty związane z tym 

zawodem. Najwięcej radości sprawiła jednak możliwość 

prezentacji własnych umiejętności wokalnych. Tego dnia 

w całej szkole rozbrzmiewał radosny śpiew. Niektórzy 

z łatwością wcielili się w rolę gwiazdy estrady, inni 

pozostali wiernymi słuchaczami. 
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PIOSENKA DOBRA NA WSZYSTKO 

Ludzie sukcesu w naszej szkole 

 

W dniu 16 października 2019 r. odbył się w naszej szkole 

Szkolny Konkurs Piosenki „Piosenka dobra na wszystko”. 

Konkurs miał charakter otwartego przeglądu, w którym 

wystąpili soliści, duety oraz zespoły muzyczne. Wszyscy 

uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Repertuar 

wykonywanych piosenek był różny i naprawdę trudno 

było wybrać najlepszych. 

Tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy również Dzień 

Papieski. Papież uwielbiał muzykę i lubił śpiewać. Aby 

uczcić ten szczególny dzień, na początek wystąpiła schola 

prowadzona przez Siostrę Mariannę – wykonując ulubioną 

piosenkę Papieża – „Barkę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurorami w konkursie byli: Sebastian Wojtczak i Daniel 

Rychter – duet występujący w 7 edycji The Voice of 

Poland oraz Pani Dyrektor.  

Sebastiana gościliśmy 

w naszej Szkole już drugi raz. 

W zeszłym roku artysta 

oczarował nas nie tylko 

swoim śpiewem, lecz również 

wspaniałą osobowością, 

dlatego bardzo się cieszymy, 

że ponownie przyjął 

nasze  zaproszenie, aby 

uczestniczyć w konkursie. 

Karina Łącka (IVc) oraz 

Ignacy Pierlejewski (IVc) 

podczas konkursu mieli swój 

debiut w roli prowadzących. 

Młodzi prezenterzy świetnie 

poradzili sobie ze wszystkimi 

postawionymi przed nimi 

zadaniami. Jury oceniało 

umiejętności muzyczne oraz 

ogólny wyraz artystyczny 

wykonywanych piosenek. 

I tak pierwsze miejsce 

w konkursie zajęła uczennica 

klasy IVc Nela Król. Nela 

wykonała piosenkę z filmu 

Pocahontas – „Kolorowy 

wiatr”. Młoda artystka 

świetnie wcieliła się w tę 

postać i z wielką pasją 
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„opowiedziała” o bajkowym świecie pełnym szacunku 

do przyrody, poczucia z nią więzi i bliskości. Drugie 

miejsce zajęła uczennica klasy VIIc Patrycja 

Czarnecka, która zaśpiewała utwór z repertuaru 

amerykańskiej piosenkarki Bonnie Raitt – „Will the sun 

ever shine again”. Trzecie miejsce powędrowało do 

uczennicy klasy IVa Jagody Juśkiewicz, która 

śpiewająco zastanawiała się, kim zostanie, gdy 

dorośnie. Zaśpiewała piosenkę „Drzwi do kariery”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalne wyróżnienie, czyli 

nagrodę publiczności zdobył 

najmłodszy uczestnik konkursu 

Ignacy Turek, który zachwycił 

widownię wykonaniem piosenki 

Andrzeja Rosiewicza „Najwięcej 

witaminy mają polskie 

dziewczyny”. Nagrodami 

w konkursie były statuetki: 

złoty/srebrny/brązowy 

mikrofon, kosze słodyczy, 

a także „coś specjalnego” od 

jurorów w postaci vouchera 

na indywidualną lekcję 

z Danielem, Sebastianem oraz 

wokalistką, kompozytorką 

i autorką tekstów Justyną 

Panfilewicz.  

Vouchery zostały przyznane 

Jagodzie Juśkiewicz, Patrycji 

Czarneckiej oraz Mai 

Maciejewskiej.  
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A CO U NASZYCH KLAS VII i VIII? 

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to 

wszystkie działania w ramach działalności szkoły, 

wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu 

decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły 

ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji 

i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie 

i samym/samej sobie wyniesionej z domu, 

uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno 

w czasie lekcji przedmiotowych oraz wyjść 

i wycieczek) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc 

i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, 

uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne 

zdolności, zainteresowania, mocne strony, 

umiejętności, predyspozycje i preferowany styl 

komunikowania się w grupie. 

Pierwsza połowa roku szkolnego, była dla uczniów 

ostatnich klas czasem intensywnych spotkań 

z doradztwem zawodowym.  

Uczniowie ćwiczyli umiejętność komunikacji, 

wyznaczania celu i autoprezentacji.  

Wyszukiwali informacji o interesujących ich szkołach 

i zawodach. Tworzyli na ich temat prezentacje 

i broszury. W przygotowanych przez siebie 

broszurach, opisywali między innymi ścieżkę 

edukacyjną dla danego zawodu, specyfikę pracy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cechy charakteru potrzebne 

na takim stanowisku, 

a także starali się 

zorientować, jakie aktualnie 

na rynku pracy występuje 

zapotrzebowanie na dany 

zawód.   
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Na temat szkół, które znajdują się w obszarze 

zainteresowania naszych uczniów powstały liczne 

prezentacje multimedialne. Tworząc je, uczniowie 

uczyli się gromadzić informacje, korzystać z różnych źródeł, 

weryfikować to, co już gdzieś usłyszeli, ale przed 

wszystkim stawali się bardziej świadomi, ponieważ sami 

zadawali sobie pytania i poszukiwali na nie odpowiedzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się 

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. 

To właśnie na jego temat powstało najwięcej prezentacji.  

Nic dziwnego, ponieważ słynna Trójka współpracuje 

z Uniwersytetem Medycznym, z Politechniką Łódzką, 

z Wydziałem Stosunków 

Międzynarodowych 

i Politologicznych UŁ, 

z Instytutem Historii UŁ, 

z Wydziałem Prawa 

i Administracji UŁ, 

z Okręgową Radą 

Adwokacką, z IPN (Klub 

Armii Krajowej im. 

Cichociemnych), 

z AIESEC i American 

Corner.  

W tym oto LO co roku 

odbywają się wymiany 

międzynarodowe ze szkołami 

w Barsinghausen oraz 

Emden (Niemcy), a także 

z AIESEC stwarzające 

uczniom okazję do 

kontaktów z zagraniczną 

młodzieżą oraz możliwość 

doskonalenia języka. 

Ponadto uczniowie mają 

możliwość uczestniczenia 

w rejsach żaglowcem 

Pogoria.  

Trójka wszechstronnie 

rozwija młodych sportowców, 

kształtuje w nich ducha 
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walki oraz rywalizację ‘fair play’. Uczniowie mają 

możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych. Działa również koło języka rosyjskiego, 

koło RPG oraz koło filmowe. Dla miłośników wolontariatu 

jest możliwość opiekowania się dziećmi w Domu Małego 

Dziecka, honorowe krwiodawstwo, WOŚP, Fundacja 

Gajusz czy pomoc schroniskom dla zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

W Łodzi na szczególną uwagę zasługuje u również słynny 

"Kopernik". I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika jest najstarszą polską szkołą średnią w Łodzi, 

zaliczaną od lat do grona najlepszych szkół w Polsce, 

w której współczesność splata się z tradycją. Szkoła 

wielorako wpisuje się w pejzaż Łodzi - i jako wybitna 

placówka dydaktyczna od lat utrzymuje wysoki poziom 

kształcenia. 

 

 

 

 

 

Liceum PŁ istnieje 

dopiero od 10 lat i od 

kilku lat pnie się po 

szczeblach wszystkich 

rankingów. Uczniowie 

w politechnicznej szkole 

mają bardzo dobre 

zaplecze naukowe. Na 

sukcesy Publicznego 

Liceum PŁ składa się 

wiele czynników. Przede 

wszystkim bardzo dobre, 

nowoczesne zaplecze 

naukowe i grono 

świetnych nauczycieli. 

Część z nich to 

wykładowcy PŁ. 

Uczniowie LO PŁ są 

laureatami licznych 

konkursów m.in.: 

Piramidy Matematycznej, 

First Step to Success, 

Edu Arctic, olimpiad 

przedmiotowych: 

fizycznej, matematycznej, 

chemicznej, biologicznej, 

wiedzy technicznej oraz 

olimpiad językowych. 
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9 grudnia klasa VIIb podczas 

zajęć z doradztwa zawodowego 

spotkała się z przedstawicielami 

Grupy Ratownictwa Specjalistycznego 

OSP Łódź-Jędrzejów. Wysłuchaliśmy 

niezwykle ciekawej opowieści 

nie tylko o pracy ratownika, 

sposobów poszukiwania, ale 

również dowiedzieliśmy się, jakie 

sygnały wysyłają nam psy, 

a które my błędnie odczytujemy. 

Warsztaty odbyły się 

w towarzystwie psich 

ratowników: Huby i Orbita. 

Jako klasa naszym gościom 

podziękowaliśmy włączając się 

w akcję Strażacka Paczka 

i przekazując dla potrzebującej 

rodziny kilka drobiazgów, które 

z pewnością sprawiły, że święta 

w tym roku były dla nich 

odrobinkę szczęśliwsze. 

 

 

 

 

 

Głównymi celami działania Grupy Ratownictwa 

Specjalistycznego działającej przy OSP w Łodzi są: 

1. wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej 

w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych 

podczas katastrof budowlanych itp, 

2. poszukiwania osób zaginionych w terenie 

otwartym, 

3. pomoc władzom lokalnym w organizowaniu akcji 

poszukiwawczo-ratowniczych, 

4. współpraca z innymi organizacjami i służbami 

w ramach akcji ratowniczych, humanitarnych 

i prewencyjnych. 
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ROZMOWA Z PRZEDSTAWICIELEM ZAWODU 

„Pierwszą styczność ze światem biznesu mój tata miał 

w szkole podstawowej, gdzie prowadził sklepik 

uczniowski. Były to czasy PRL-u, więc zaopatrzenie 

sklepiku było bardzo skromne: oranżada, paluszki, wafle 

i ciastka. Po jakimś czasie mój tata wprowadził do 

sprzedaży gumy do żucia „Donald”, które jego tata, a mój 

dziadek przywiózł z Turcji. Okazały się wielkim 

sukcesem, zainteresowanie było tak duże, że prowadził 

zapisy na ich kupno. W kolejnych latach młodości 

zdarzały mu się małe epizody podobnego rodzaju, dzięki 

którym zbierał doświadczenie i utwierdzał się 

w przekonaniu, że w przyszłości chciałby zostać 

przedsiębiorcą.  

Po ukończeniu szkoły założył własną firmę i rozpoczął 

działalność gospodarczą na rynku. Jego pierwszą firmą 

była działalność gospodarcza w zakresie hurtowej 

sprzedaży produktów pochodzenia dalekowschodniego. 

Hurtowa sprzedaż bielizny i t-shirt’ów […].  

Po około 1,5 roku dochody uzyskane z handlu bielizną 

przeznaczył na dalszy rozwój, zatrudnił ludzi i kupił 

maszyny, co pozwoliło mu na rozpoczęcie działalności 

produkcyjnej, w zakresie dziewiarstwa. Rozwój 

dziewiarstwa zdominował firmę i doprowadził do 

zaprzestania działalności produktami dalekowschodnimi. 

W szczytowym momencie firma zatrudniała ok. 25-30 

ludzi, a w przybliżeniu 80% produkowanych rzeczy była 

eksportowana do zachodniej Europy. Głównymi 

odbiorcami byli między 

innymi C&A (około 15-

20 tys. swetrów 

miesięcznie), Mustang 

[…], Bon Prix, Orsay, 

Sprandi, Tatuum, Troll 

i wielu innych mniejszych 

odbiorców. Niestety po 

około 10-12 latach mój 

tata był zmuszony podjąć 

bardzo trudną decyzję 

i firma została rozwiązana. 

Powodem była bardzo 

silna konkurencja 

wschodnia (głównie 

Chiny, Bangladesz), która 

uzyskała po zmianie 

przepisów nielimitowany 

i bezcłowy dostęp do 

rynku europejskiego. Na 

szczęście jeszcze 

w trakcie prowadzenia 

działalności dziewiarskiej, 

mój tata część 

uzyskanych dochodów 

zainwestował 

w nieruchomości. Po 

zakończeniu działalności 

dziewiarskiej skoncentrował 
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się całkowicie na 

wynajmie lokali. 

Obecnie firma nadal 

działa pod nazwą „Adler 

House”, zajmuje się 

wynajmem lokali 

usługowych na ulicy 

Żeligowskiego 46. 

Planowana jest rozbudowa 

o wynajem mieszkań.  

Jednym z filarów firmy 

jest wsparcie rodziny, 

która cały czas pomaga 

we wszelki możliwy 

sposób. Mój tata kocha 

swoją pracę dlatego, że 

nie ma typowych dni 

pracy, a pod telefonem 

musi być 24/7. Zdaniem 

mojego taty, ważne 

umiejętności to między 

innymi determinacja do 

osiągnięcia założonego 

celu, ocena ryzyka 

swoich działań, budowa 

właściwych relacji 

i komunikacji z ludźmi, 

poznanie prawa ogólnego 

i podatkowego, silna psychika, umiejętność zarządzania 

kapitałem i wiele, wiele innych.  

Pomimo tak wysokich wymagań, jest zadowolony 

z wyboru tej ścieżki zawodowej i nie zmieniłby jej na 

inną, gdyby miał taką możliwość. Firmę założył sam, i nikt 

nie namawiał go do tego.” 

Rozmowę opracowała 

Julia K. z klasy VII 
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AKCJE WOLONTARIACKIE 

 

W naszej szkole staramy się, aby uczniowie byli pełni 

pasji i zaangażowania. Kierowali się wrażliwością, troską 

o drugiego człowieka i zwierzęta. Chcieli nieść 

bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak 

i samym sobie. Uczniowie uczestnicząc w szkolnych 

akcjach wolontariatu mają okazję do odnajdywania 

autorytetów i budowania świata wartości.  Rozwijają 

swoje zainteresowania, poszukują pożytecznej formy 

spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - 

wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój 

ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na 

wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory udało nam się 

zorganizować akcję zapal 

pamięć, zbiórkę orzechów 

i żołędzi dla mieszkańców 

łódzkiego zoo i kiermasz 

bożonarodzeniowy, z którego 

dochód przeznaczony 

został na zakup karmy dla 

potrzebujących zwierząt. 

Zachęcaliśmy również 

społeczność szkolną do 

wirtualnej adopcji zwierzaka.  

Zorganizowaliśmy zbiórkę 

potrzebnych rzeczy dla 

dzieci chorych onkologicznie, 

przebywających w hospicjum 

pod hasłem: „Dzieci dla 

Dzieci”.   
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Wierzymy, że takie działania uczą nie tylko 

bezinteresownej pomocy, ale przede wszystkim 

przygotowują do dorosłego życia, gdzie częściej myśleć 

musimy o innych niż o sobie.   
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TO I OWO 
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KRZYŻÓWKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomo 

5. Troszczy się o ludzkie zdrowie 

8. Zajmuje się projektowaniem budynków, ich wnętrza 

i otoczenia 

10. Zajmuje się sprzedażą leków 

11. Udziela porad prawnych i występuje przed sądem 

12. Broni terytorium danego kraju przed atakiem 

zbrojnym 

13. Leczy zwierzęta 

 

 

 

Pionowo 

1. Osoba, która zbiera 

informacje i prezentuje je 

w prasie, telewizji itp. 

2. Osoba, która zna się na 

budowie komputera 

i obsłudze programów 

komputerowych 

3. Czuwa nad 

bezpieczeństwem ludzi 

4. Pracuje po ziemią 

6. Kieruje lokomotywą  

7. Zawód, polegający na 

odgrywaniu ról 

9. Wzywany do walki 

z pożarem i zwalczania 

skutków klęsk 

żywiołowych 
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ZAGADKI 

 

Gdy komputer się zawiesi, 

zatnie lub zepsuje, 

ten pan szybko go naprawi 

i zaprogramuje. 

Kto to taki? 

………………………………………… 

 

W białym fartuchu 

ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo 

chorymi zwierzętami. 

Kto to taki? 

………………………………………. 

 

Miła pani na ekranie, 

mapy pokazuje co dzień. 

Na nich jest namalowane, 

co słychać w pogodzie. 

Kto to taki? 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

Jest ktoś, kto potrafi 

pisać piękne zdania 

i tworzyć z nich książki 

lub opowiadania. 

Kto to taki? 

……………………………………. 

 

Jeździ w różne miejsca, 

często podróżuje. 

Ważne informacje 

ludziom przekazuje. 

Kto to taki? 

……………………………………… 

 

Na plaży lub basenie 

wszystkich obserwuje. 

Bezpieczeństwa w wodzie 

uważnie pilnuje. 

Kto to taki? 

……………………………………….. 
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W autobusie i tramwaju 

podchodzi na chwilę. 

Sprawdza czy pasażerowie 

mają ważny bilet. 

Kto to taki? 

………………………………………….. 

 

Spotkasz go w niezwykłym miejscu, 

gdzie jest scena i kurtyna. 

Gdy podniosą ją do góry, 

on swój występ już zaczyna. 

Kto to taki? 

………………………………………….. 

Jej praca potrzebna 

zawsze jest i wszędzie. 

Gdzie będzie pracować, 

tam i czysto będzie 

Kto to taki? 

……………………………………… 

Gościom w restauracji 

karty dań rozdaje. 

Potem zamówione 

potrawy podaje. 

Kto to taki? 

………………………………………. 

 

Zawód bardzo popularny, 

marzy o nim każdy chłopak. 

Lecz, niektórzy tylko mogą 

całe życie piłkę kopać. 

Kto to taki? 

………………………………………….. 

 

Z pomocą nożyczek, 

szczotki i grzebienia, 

wygląd naszych włosów 

czaruje i zmienia. 

Kto to taki? 

………………………………………….. 

 

 

JESTEM Z PRZYSZŁOŚCIĄ NA TY 

 

 

 

 

 

 

 

 


