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STREFA ROZRYWKI

Pamiętnik nastolatki
12 marca, środa
O rany! Wczoraj rodzice powiedzieli, że myślą
o przeprowadzce! Jeśli kupimy większe mieszkanie, jest szansa, że znajdzie się też miejsce dla
jakiegoś zwierzaka. Byłoby super. Pomyślałam
więc, że duże mieszkanie pewnie nie będzie tanie
i przydałoby się, żebym przeglądnęła swoje kieszonkowe. Jak dam coś od siebie, to z pewnością
zapunktuję u rodziców i zwiększę prawdopodobieństwo pojawienia się kota w domu.
Pobiegłam do pokoju i chwyciłam swój portfel.
Dwadzieścia, czterdzieści, osiemdziesiąt, sto złotych. Sto pięćdziesiąt... Zaraz, to tyle? No, coś mi
się nie wydaje, żeby starczyło na zakup nowego
mieszkania. Nagle zadzwonił telefon.
– Halo?
– Cześć, tu Ulka! – odezwał się dziewczęcy
głos w słuchawce.
– O, hejka – odpowiedziałam. – Co tam?
– Wiesz, jest taki szkolny konkurs – wypaliła
dziewczyna bez większego wstępu. – Konkurs rysowania. Można wygrać tablet, rower albo wieżę!
Ty zawsze ładnie szkicowałaś!
– Fajnie, ale te nagrody nie są bardzo wartościowe – ciągle miałam w głowie przeprowadzkę.
– Może wystartujemy w „Mam talent”! Co ty
na to?
– Hmm... Nie zapomniałaś o czymś?
– To znaczy? – nie wiedziałam o co jej chodzi.
– Nie uważasz, że przydałoby się mieć jakiś
talent?! – Ula nie owijała w bawełnę.
– No tak, nie pomyślałam o tym.
– Zauważyłam – odparła ze śmiechem. – Dobra, muszę kończyć. Zastanów się nad tym. Pa!
Dziewczyna rozłączyła się. „I co teraz?” – pomyślałam. „Nieważne, zostawię tę decyzję na
potem”. Najwygodniejsze rozwiązanie.
Następnego dnia w szkole na przerwie Ula
znowu zapytała mnie o to samo.
– To jak, podjęłaś decyzję?
– No, nie wiem...
– Ha! Jeśli startujecie w konkursie rysowania,
to macie problem! – rudy Filip machnął nam
kartką ze zgłoszeniem przed nosem. – Biorę
udział i zmiotę każdą konkurencję.
– A ten skąd się tu wziął? –
miałam już dość przechwałek
tego pajaca. – A wiesz co, to ty
masz problem, bo moja praca zajmie pierwsze miejsce!

Ruszyłam szybkim krokiem w stronę
sekretariatu, słysząc jak za moimi plecami Ula
spiera się z Filipem. „Poradzi sobie” – pomyślałam. Wzięłam jedno ze zgłoszeń leżących na
biurku, szybko je wypełniłam i odłożyłam na
drugi stos. Wyszłam z pomieszczenia, mijając
się z Natalią z mojej klasy. Zadzwonił dzwonek,
więc pobiegłam okrężną drogą na lekcję geografii.
Usiadłam zadowolona w trzeciej ławce, posłałam
Filipowi lekceważące spojrzenie i wypakowałam
książki z plecaka.
– Pst – jedna z koleżanek siedzących za mną
trąciła mnie w ramię. – Myślałam, że
nie umiesz śpiewać.
– Ale o co ci chodzi? – zmarszczyłam brwi.
– Widziałam twoje zgłoszenie. Szkolny konkurs karaoke? Jesteś pewna?
– wtrąciła się siedząca obok Natalia.
– A to nie rywalizacja na najlepszy rysunek?
– wciąż nie wiedziałam, o co im chodzi.
– Zgłoszenia były pomieszane. Trzeba czytać
to, co się podpisuje. – Szatynka uśmiechnęła się
złośliwie i zaczęła przepisywać temat z tablicy.
Przykryłam dłonią usta. „Spokojnie, chyba
można wycofać swoją kandydaturę” – pomyślałam. Jak tylko lekcja dobiegła końca, sprintem
pobiegłam do sekretariatu, otworzyłam drzwi
i zaczęłam pospiesznie przeglądać wypełnione
kartki.
– Czy mogę w czymś pomóc? – zapytała zaskoczona sekretarka.
– O, to moje zgłoszenie – powiedziałam, wyciągając jeden z dokumentów. – Chciałam się
wycofać.
Szybko potargałam papier i wyrzuciłam do
kosza. „Cel uświęca środki” – chciałam dodać
sobie otuchy, patrząc na zszokowaną twarz stojącej przede mną kobiety. Obróciłam się na pięcie
i wyszłam na korytarz, czując, że za chwilę nie
będę mogła powstrzymać śmiechu.
– Hej, wszystko w porządku? – zapytała Ela,
która właśnie szła razem z Ulą.
– Pani sekretarka… – powiedziałam czerwona
za śmiechu.
– Co z nią?
– Szkoda, że nie widziałyście jej miny – zawołałam i wybuchnęłam mocnym śmiechem.
Tekst: Małgorzata Talaczyńska
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MODA

Kwiaty,
kwiaty wszędzie...!
Wiosna już zawitała do naszych drzwi. Jednak, jak dobrze wiemy, pogoda
ogoda o tej
porze roku jest zmienna. Kwiaty to stały element, który co roku pojawia się
i wiosną
i latem na wybiegach mody, choć co sezon w nowej formie. Tym razem modne
są orientalne, tropikalne i polne inspiracje. Kwiatowy wzór nie tylko ożywi Wasz
charakter i wygląd, ale sprawi także, że ponura pogoda nie będzie tak dołująca .
Nie ma jednego fasonu zarezerwowanego na ten wzór. Każdy może wybrać coś dla
siebie. Jak widzimy na zdjęciu, Ola wybrała sukienkę w drobne kwiatuszki, które jak
najbardziej podkreślają jej delikatną urodę.
Tzw. główne elementy ubioru (bluzki, spodnie) w kwiatowych deseniach nie potrzebują zdobienia. Są modowo samowystarczalne.
Innym rozwiązaniem jest po prostu ozdobienie jednolitych ubrań kwiatowym szalem, biżuterią czy nawet obuwiem. Wiosna to takie ożywienie natury. Sami możemy
pomóc ją ożywić naszymi kreacjami .
Tekst i zdjęcia: Sandra Khiralla
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Koniec gimnazjum –
i co dalej?
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to ważna decyzja. Nie dajcie jednak
sobie wmówić, że to decyzja rzutująca na całe wasze życie i jeśli teraz
coś zepsujecie, będziecie do śmierci sprzątać ulice. Wyboru trzeba
dokonać spokojnie i z namysłem. Zdecydować, jakie kryterium jest
dla nas najważniejsze, i nim się kierować. Nie warto stawiać sobie
warunku: „pójdę tam, gdzie wszyscy”. Każdy z nas ma inne umiejętności czy plany na przyszłość. Ostatecznie i tak znajomi będą wybierać
różne szkoły, a wtedy staniemy przed dylematem, za którym kolegą
najlepiej pójść. Kolega czy koleżanka wybierająca się do tej samej
szkoły może być jedynie bonusem, a nie głównym powodem naszej
decyzji. Pamiętajcie, że w szkole średniej spędzicie trzy lub cztery
lata, które wielu uważa za najpiękniejsze.
Jadzia Uljasz

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy naszym Czytelnikom,
Współpracownikom oraz Przyjaciołom życzymy wiary,
nadziei i miłości, które mają moc, by rozświetlić
nawet najtrudniejsze momenty życia.
Redaktorzy „Śmigła”

SPIS TREŚCI
Program „Młody Kraków” jest kontynuacją realizowanego od 1999 roku w Krakowie Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży (MPPPM).
Adresatem programu są dzieci i młodzież w wieku
szkolnym oraz środowiska związane z ich codziennym
życiem, edukacją, wychowaniem i czasem wolnym.
Program „Młody Kraków” realizowany jest w Urzędzie
Miasta Krakowa przez Referat ds. Młodzieży i Seniorów (Wydział Spraw Społecznych) przy współpracy ze
Społecznym Doradcą Prezydenta Miasta ds. Młodzieży
ks. Andrzejem Augustyńskim CM.
Magazyn powstaje we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Siemacha”.
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„Tak wygląda szczęście” – Jennifer E. Smith – recenzja

nr 95 | kwiecień 2014

5

Skarb

czyli szkoły
ponadgimnazjalne
trzecioklasisty, w oczach uczniów

TEMAT NUMERU
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I Liceum Ogólnokształcące
plac Na Groblach 9, najbliższy przystanek: Jubilat (1, 2, 6,
8, 13, 18) lub Uniwersytet Jagielloński (152, 304, 502, 744,
724). Szkoła znajduje się między Filharmonią a Wawelem
: mat-fiz-inf 2x, biol-chem 2x, hist-wos-ang, histP
-wos-pol, mat-geo, hist-pol-greka-łacina.
: szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od
G
7:30 do ok. 16:00.
: Turnieje międzyklasowe, także z innymi szkołaT
mi (np. „Turniej Noworoczny”), Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, żywe szachy we współpracy z V LO. Co roku przed
świętami Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują
przedstawienie, w którym parodiują nauczycieli i pracowników. Szopka Nowodworska wystawiana jest przed przerwą
świąteczną.
: Chór (uczniowski i absolwencki),
Z
cheerleaderki, zajęcia dla poszczególnych roczników (np.
w 3 klasie przygotowujące do studiów), koła zainteresowań:
matematyczne, lingwistyczne, filmowe, literatury.
: angielski, niemiecki (DSD lub zwykły), francuski
J
(podstawowy lub rozszerzony), włoski.
: Kurtki zostawia się w osobnym pomieszczeniu,
S
panie sprzątaczki pilnują, aby wieszać kurki w porządku
numerycznym oraz by nie zapomnieć bloczka.
: W szkole jest bufet z miejscami, by usiąść. Można
B
w nim kupić zwykłe batoniki, napoje, gumy, chipsy, ale również ciepły posiłek. Zwykle jest do wyboru 6-7 dań.
WF: Sala gimnastyczna w opinii uczniów „za mała i nie najnowsza”, jednak szatnie i prysznice są wyremontowane,
siłownia jest, choć przestarzała i „raczej straszy wyglądem”,
jest SKS: siatkówka, kosz.
: Działa sprawnie, organizuje konkurs na najS
lepszą klasę wśród pierwszaków, wyjazdy np. narciarskie,
prawie na każdej przerwie działa radio. SU prowadzi swoją
stronę internetową.
: „The Nowodworek Times” (TNT), można ją przeG
czytać na stronie samorządu.
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II Liceum Ogólnokształcące
ul. Sobieskiego 9, najbliższy przystanek: Batorego (4, 8, 13, 14,
24), jeden przystanek tramwajowy od Teatru Bagatela. Dogodny
dojazd od strony przystanku Batorego i Placu Inwalidów
P
: Są dość innowacyjne. Podzielone są na matematyczne
i ogólne. Klasy matematyczne (M i M+) mają matematykę rozszerzoną od klasy pierwszej. W „zwykłej” klasie matematycznej
jest 6 godzin matematyki tygodniowo, w klasie M+ 7 godzin
tygodniowo. Szkoła proponuje dodatkowo Uniwersytecki Fakultet Matematyczny w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Popularnością w klasach matematycznych cieszą się zajęcia w ramach
rozszerzonej informatyki prowadzone przez wykładowców AGH.
W klasach ogólnych nie ma rozszerzonej matematyki od klasy
pierwszej, jednak można ją wybrać jako rozszerzenie w klasie
drugiej. Od drugiej klasy każdy uczeń ma obowiązek realizować
trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym. Przedmioty te wybiera
się w połowie pierwszej klasy. Uczniowie klas matematycznych
dobierają dwa przedmioty, a klas ogólnych wybierają trzy.
G
: Szkoła pracuje na dwie zmiany, w godzinach od 7:30
do 18:15.
T
: Szkoła z tradycjami. Odbywa się w niej wiele uroczystości patriotycznych (np. odsłanianie tablic absolwentów) czy
kulturalnych (Fes wal Małych Form Teatralnych, MILA). Oprócz
tego Turniej Noworoczny (rywalizacja między I i II LO w siatkówce
i koszykówce) i Święta Wojna (rywalizacja między I i II LO w piłce
nożnej).
Z
: Jest kółko teatralne i SKS (siatkówka,
koszykówka), cheerleaderki, kółko wolontariatu, dużego wyboru
raczej nie ma.
J
: Zajęcia z języka łacińskiego prowadzone są w wymiarze
2 godzin tygodniowo przez 3 lata. II LO przygotowuje uczniów
do egzaminu z języka niemieckiego – DSD C1. Zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 6 godzin
tygodniowo. Jako drugi język można wybrać: niemiecki (chyba że
wybraliśmy DSD – wtedy jest to nasz pierwszy język, a angielski
obowiązkowo drugi), hiszpański, francuski, rosyjski.
S
: Nie ma. Kurtki można wieszać na hakach w salach.
B
: W szkole funkcjonuje „Café Sobieski”. Można tam kupić
drożdżówki, kanapki, napić się kawy czy herbaty, a oprócz tego
oferują standardowo batoniki, czekolady, napoje. W szkole są
automaty z napojami i przekąskami. Nie ma stołówki (jest pomysł
wprowadzenia jej).
WF: Nie jest zbyt wymagający, liczy się frekwencja. Szkoła posiada
dużą halę, dobrze wyposażoną siłownię, salę do fitnessu, ping-ponga. Przebieralnie są zadbane, są w nich prysznice i toalety.
S
: Działa prężnie, organizuje wiele koncertów, m.in.
dla WOŚP i absolwentki Agnieszki Jałochy, akcję pisania listów
we współpracy z Amnesty Interna onal. Prowadzi własną stronę
na Facebooku i Sobieską Pla ormę Informacyjną.
G
: Od niedawna w szkole działa gazetka „FAMA”, można ją zobaczyć w bibliotece czy Café, powoli zaczyna zyskiwać
popularność.

Specjalnie dla naszych Czytelników redaktorzy „Śmigła” odnawiali stare przyjaźnie,
przeszukiwali profile swoich znajomych na Facebooku, czy nawet przeprowadzali
wywiady z obcymi osobami, aby przygotować mały przegląd krakowskich liceów
i techników. Nie znajdziecie w nim informacji o progu punktowym czy liczbie
laureatów ogólnopolskich olimpiad. Chcemy przedstawić wam szkoły tak, jak widzą
je ich uczniowie. Osiągnięcia absolwentów z łatwością znajdziecie na stronach
internetowych szkół, a o informacje dotyczące szatni, WF-u, bufetu może być już
trudniej.
Jadzia Uljasz

III Liceum Ogólnokształcące
os. Wysokie 6, znajduje się pomiędzy ulicami Xawerego Dunikowskiego i Urszulki; najbliższy przystanek: Rondo Hipokratesa
(14, 16, 21, 52, 123, 125, 139, 153, 193, 501)
P
: medialno-prawniczy (pod patronatem Teatru Łaźnia
Nowa), sportowy (z piłką siatkową), medyczny (klasa uniwersytecka pod patronatem UJ), matematyczny.
G
: Szkoła jednozmianowa.
T
: W czasie roku szkolnego odbywa się wiele konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, między innymi w ramach corocznych Dni Humanisty oraz Fes walu Kultury Szkolnej – Fekusz. Fes wal traktowany jest jako święto uczniów,
w czasie którego mają oni okazję zaprezentować swoje różnorodne zdolności, m.in. taniec, rysunek, fotografię, muzykę,
a także samodzielnie wyreżyserowane spektakle aktorskie.
Z
: Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach licznych
kół przedmiotowych i obozach naukowych, zajęciach poza-

lekcyjnych, m.in. z prawa, ekonomii, dziennikarstwa, języka
łacińskiego i języka szwedzkiego.
J
: Nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Jeden z języków obcych realizowany jest
w zakresie poszerzonym (do wyboru: angielski lub niemiecki)
i drugi w zakresie podstawowym (do wyboru spośród języków:
angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub rosyjskiego). Istnieje możliwość nauki niemieckiego
w grupach DSD w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
S
: Jest.
B
: Jest i można w nim zamówić ciepły posiłek.
WF: Liceum wyposażone jest w siłownię, dużą salę gimnastyczną i boisko szkolne. Ruszyła budowa nowej hali sportowej.
Na uczniów czekać będzie nowoczesny obiekt z widownią na
około 250 osób, pełnowymiarowymi boiskami halowymi do
siatkówki, koszykówki, badmintona, piłki ręcznej, siłownią,
szatniami. Obecnie klasy pierwsze mają możliwość korzystania
z basenu oraz hal sportowych ośrodka Com-Com Zone.
S
: Na terenie szkoły prężnie działa samorząd
uczniowski zajmujący się wewnętrznymi sprawami szkoły,
a także organizacją akcji charytatywnych.

Ka
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i warsztaty DziAK niejeden raz pokazał (i nadal
pokazuje),
że poznawanie historii nie jest jedynie zapamiętyw
aniem
ul. Krzemionki 11, najbliższy przystanek: Rondo Mate
nazwisk i wydarzeń, ale przede wszystkim to fascy
cznego
nując
a
(144, 164, 173, 179, 184, 304, 503) lub Korona
podróż wgłąb ludzkiej duszy.
(6, 8, 10,
13, 19, 23)
J
: Szkoła proponuje języki: niemiecki, włoski, franc
uski,
rosyjski, łacinę (ale to dla klas pol-hist i biol-chem)
.
Co
do
P
: Jak składałam podanie do IV, to wybór profili jakoś
DSD, niestety, nie ma. Są grupy początkujące i rozsz
erzon
e.
mnie nie „powalił na kolana”. Były: biologia i chem
Każda klasa ma język angielski na poziomie rozsz
ia, polerzon
ym
ski i historia, matematyka i fizyka, matematyka i
(język pierwszy), ale jeśli uczeń chce się przyg
geografia,
otować do
biologia i geografia, wos i historia. Jak dla huma
matury z innego przedmiotu, to wystarczy poinf
nisty był
ormować
mały wybór w profilach z rozszerzonym polskim,
nauczyciela, a on już od pierwszej klasy będzie
więc szkoła
przyg
otogłównie rozwija talenty ścisłowców.
wywał go w ramach fakultetu.
G
: W IV LO są dwie zmiany, pierwsza zaczyna się
S
: W piwnicy, którą można nazwać poziomem –1
(są
o 7:30, a druga tak od około 10, ale to różnie bywa
tam też sale lekcyjne), są dwa boksy na kurtki,
. Lekcje
ale
jak
na
najkrócej trwają do 12:50, a maksymalnie do 18:20
tyle klas jest to bardzo mało… Dodatkowo w każde
(przy
j
klasie
drugiej zmianie).
są wieszaki, ale to nie jest wygodne dla uczniów.
T
: Jest tego trochę, począwszy od ślubowania, przez
B
: Jest bufet, gdzie są naprawdę przepyszne obiad
y,
każde święto, skończywszy na Juwenaliach na konie
kanapki oraz sałatki. W sklepiku jest zawsze masa
c roku.
smac
znych
Wszystko zawsze jest porządnie zrobione, oprawa
drożdżówek, a także trudna do znalezienia Milka
muzyczna,
z Oreo.
wykłady, przedstawienia.
WF: W naszej szkole jest dosyć duża przebieralnia,
a sale są
Z
: Szkoła proponuje uczestnictwo
dwie: jedna naprawdę duża, ale pręty na suficie
utrud
niają
w chórze „Jaszczwóry”, kółko teatralne, lekcje gitary
grę, a druga mała. Na półpiętrze znajdują się stoły
, naukę
do
tenis
a
tańca, grupę DziAK, czyli wyjątkowy projekt eduk
stołowego. Co do pryszniców, kiedyś dyrekcja wyszł
acyjno-ara
z
inicja
tystyczny prof. Aleksandry Tyrańskiej, skupiający
tywą ich uruchomienia, bo miejsce na prysznice w
aktywnych
szkole
jest,
i kreatywnych uczniów IV LO, dla których historia
ale uczniowie raczej nie byli zainteresowani tym
to coś więpomysłem.
cej niż tylko suche fakty i daty. Dzięki działaniom
S
: W tym roku nasz samorząd naprawdę stara się
grupy cała
społeczność naszego liceum wielokrotnie miała
coś zrobić, ale nie wszystkie pomysły są akceptowa
możliwość
ne przez
przekonać się, że przeszłość – choć minęła – tak
dyrekcję, więc nie mają wielkiego pola do popis
naprawdę
u.
wciąż jest żywa, pełna wzruszeń, emocji, a czase
G
: Działa od poprzedniego roku.
m także
trudnych wyborów. Poprzez swoje spektakle, happ
eningi
nr 95 | kwiecień 2014

Krz
em
ion
ki

IV Liceum Ogólnokształcące

7

TEMAT NUMERU

V Liceum Ogólnokształcące
ul. Studencka 12, najbliższy przystanek: Uniwersytet Jagielloński (20, 152); szkoła położona nieopodal Kościoła Kapucynów
P
: pol-his, geo-his-wos, mat-chem, mat-fiz-inf, mat-inf
z algorytmiką, biol-chem, biol-fiz, biol-mat, mat-his z zajęciami
z historii sztuki i plastyki.
G
: Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od
7:15 do 15:45.
T
: Szkoła organizuje m.in.: Zaduszki Bluesowo-Jazzowe,
charytatywne Koncerty Gwiazdkowe. Co roku można zobaczyć
rozgrywki Żywych Szachów czy uczestniczyć w warsztatach
z młodzieżą z Izraela.
Z
: W szkole prowadzone są koła przedmiotowe, brydżowe oraz przygotowywujące do olimpiad, SKS
(koszykówka, siatkówka). Prowadzony jest chór, można również
zapisać się na zajęcia z tańca towarzyskiego. W zależności od

zainteresowań uczniów co roku pojawiają się nowe zajęcia.
Na terenie całej szkoły działa bezpłatne Wi-Fi.
J
: W szkole można się uczyć angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego – w grupach międzyklasowych w „dużym wymiarze” (4h) i „małym”
(2h). Oprócz tego niemiecki DSD (6h).
S
: Szkoła nie posiada szatni, ubrania można zostawić
zawieszone na haczykach znajdujących się z tyłu klas. Nie trzeba nosić obuwia zmiennego.
B
: Jest bufet, w którym można wykupić obiady, kupić
świeżo robione kanapki, zapiekanki, pizze. Szkoła posiada
również sklepik (słodycze, drożdżówki). Są automaty z kawą
i słodyczami.
WF: Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne i siłownię. Jest
również możliwość wyjścia na boisko na Groblach, do Parku
Jordana lub na Błonia. Są przebieralnie i prysznice.
S
: W szkole działa Samorząd Uczniowski, który organizuje dużo różnych akcji i imprez, załatwia też zniżki do lokali
(np. Yellow Dog, Krakowska Manufaktura Czekolady, kawiarnia
Format, Cudowne Lata).
G
: Gazetka ukazuje się nieregularnie albo wcale.

VI Liceum Ogólnokształcące

VII Liceum Ogólnokształcące

stanek: św. Wawul. Wąska 7 (Kazimierz), najbliższy przy
rzyńca (3, 19, 24, 50,75)

ul. Stanisława Skarbińskiego 5, najbliższy przystanek: Miasteczko
Studenckie AGH (102, 139, 159, 173, 208, 439, 501)

nauka w tej
: Fenomenem jest klasa hiszpańska:
P
.
tnim
klasie odbywa się w cyklu 4-le
ej młodzież uczy się
Pierwszy rok to klasa wstępna, w któr
zin tygodniowo).
god
(20
staw
języka hiszpańskiego od pod
one programy
zerz
rozs
są
ane
Od klasy pierwszej realizow
ka polskiego
języ
,
wie
eńst
nauczania z wiedzy o społecz
dmiotów
prze
ach
ram
W
e.
i historii nauczanej dwujęzyczni
ii prowapan
Hisz
a
atur
liter
i
uzupełniających – przyroda
h.
skic
pań
dzona przez nauczycieli hisz
z językiem angielOprócz tego: dwie klasy dwujęzyczne
ematyki i biomat
ram
prog
skim. Jedna z nich realizuje
na poziomie
mii
che
oraz
e
logii nauczanej dwujęzyczni
twie, geoeńs
łecz
spo
o
dzy
rozszerzonym. Druga – wie
e. Ponadto w szkole
grafii i historii nauczanej dwujęzyczni
+ j. obcy, filmowy,
m
-che
biol
utworzone zostały profile:
y, dziennikarski,
yczn
mat
matematyczno-fizyczno-infor
jest rozszerzony
nich
z
ej
każd
europejski, ekonomiczny. W
język obcy.
, a koń: Lekcje zaczynają się najwcześniej o 7:15
G
czą o 16:45, szkoła bezzmianowa.
dużo
: Są na bardzo wysokim poziomie, jest
J
ych.
wymian, dużo grup językow
: Są, ale małe.
S
o, świetnie
: Stołówka i sklepik to praktycznie to sam
B
wyposażony.
e, łazienki są zaWF: W szkole są dwie sale gimnastyczn
.
ieru
pap
i
dbane, ale brakuje mydła
kania,
: Mało aktywny, podobno są jakieś spot
S
ła.
ale w zasadzie niewiele dzia
: Nic o niej nie wiem.
G

P
: pol-his-wos, mat-his-geo, mat-fiz, mat-fiz + języki obce
nowożytne, mat-geo + języki obce nowożytne, biol-chem, biol-chem + języki obce nowożytne.
G
: Lekcje w szkole zaczynają się różnie, w zależności od
klasy, w godzinach od 7:00 do 17:00.
T
: Szkoła organizuje Fes wal Kultury Siódemkowej. Odbywają się również mecze towarzyskie z innymi liceami.
Z
: W szkole działają przedmiotowe koła zainteresowań (np. koło astronomiczne, koło fizyczne), Dyskusyjny
Klub Filmowy, Koło Dziennikarskie, Salon Literacki, Klub Europejski,
koła językowe oraz zajęcia sportowe (np. grupa cheerleaderek),
SKS: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, zajęcia fitness; chór szkolny, koło teatralne, w tym roku zaistniała możliwość
tworzenia audycji do radia Pryzmat. W szkole istnieje możliwość
wymiany międzynarodowej (Bonn, Lwów).
J
: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina.
S
: Szkoła posiada szatnie, w których znajdują się sza i (każda
klasa otrzymuje odpowiednią liczbę szafek, tak aby w jednej zmieściły się rzeczy 2-3 osób). Właściciele muszą sami zadbać o kłódki.
B
: Jest bufet, w którym można kupić obiad, robione na miejscu
kanapki, drożdżówki, pączki, batony, napoje.
WF: Szkoła dysponuje siłownią, salą gimnastyczną i dwoma boiskami. Są trzy przebieralnie – jedna wyposażona jest w prysznic. Czasami wychodzi się podczas lekcji do Parku Jordana.
S
: Samorząd Uczniowski wspiera akcje charytatywne
i wydarzenia związane ze społecznością siódemki, sprawnie nadzoruje ich przebieg.
G
: Szkoła nie wydaje gazetki szkolnej, ale w zamian prowadzi telewizję Siódemki – źródło informacji o bieżących szkolnych
wydarzeniach.
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VIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Grzegórzecka 24, najbliższy przystanek: Rondo Grzegórzeckie
(1, 4, 10, 11, 14, 20, 22, 50, 52, 72, 75,125, 128, 184)
P
: biol-chem-fiz, biol-chem-mat, pol-mat-inf, mat-fiz-inf,
pol-hist-wos, geo-wos-mat, DSDII.
G
: Pierwszoklasiści chodzą na drugą zmianę w godzinach
10:00– 8:55, drugie i trzecie klasy chodzą na pierwszą zmian
ę.
Zaczynają nawet o 7:30, ale kończą ok. 13–14.
T
: Odbywają się turnieje sportowe w piłkę nożną, siatkówkę, kosza. W szkole jest sekcja pływacka i łucznicza. Funkcjonuje także ASÓ – „Artystyczne Spotkania Ósemki”, gdzie
cała
szkoła w różnych kategoriach pokazuje swoje talenty, a jury
przyznaje nagrody. Samorząd szkolny organizuje Sejmik Ucznio
wski
Ósemki, na którym uczniowie obradują o samorządności w
szkole. Co roku pierwszoklasiści mają ślubowanie na Skałce, biorą
także udział w „Biegu Wyspiańskiego”. Jest to gra tereno
wa,
podczas której klasa biega z mapą po Krakowie i odkrywa miejsca związane z Wyspiańskim. Co roku organizowane jest wiele
wymian zagranicznych. Szkoła organizuje Debaty Oksfordzkie
.
Z
: Są organizowane kółka z każdego przedmiotu, kształcenie pozalekcyjne; chór – jeden z najlepszych
w Krakowie, który często z powodzeniem bierze udział w zagranicznych konkursach, zajęcia przygotowawcze na ASP, łacina
, SKS
sportowe, basen, łucznictwo, grupy językowe, otwarte wykła
dy
na auli prowadzone przez profesorów UJ.
J
: Jeśli klasa DSD II, to niemiecki i angielski; jeśli inny profil, to jako drugi język (pierwszy to angielski) można wybra
ć:
niemiecki, francuski, rosyjski, włoski.

S
: Przy wejściu do szkoły jest zejście do „podziemia”,
tam znajduje się bardzo długi korytarz z boksami klasow
ymi
po każdej stronie. Są tam ławki i haczyki na kurtki. Wszys
tkie
kurtki się mieszczą i jest do nich łatwy dostęp, w każdej chwili
można zejść i zabrać swoje rzeczy.
B
: Stołówki jako takiej nie ma, jest zejście do bufetu, gdzie
jest sporo miejsca, są porozkładane stoliki i krzesła. W bufeci
e
rozchodzą się tosty, zapiekanki, bułki, pizza z ketchupem
na
ciepło, obiady, hamburgery, sałatki, zupy i „kurczakburgery
sukcesu”, które doczekały się nawet swojej strony na Facebooku.
W szkole na parterze jest sklepik, w którym można kupić praktycznie wszystko: colę, frugo, tymbarki, gumy, słodycze, baton
y
i najszybciej rozchodzące się w szkole – precle z serem.
WF: W szkole znajdują się duże, osobne szatnie dla chłopc
ów
i dziewcząt. Są tam ławki i wieszaki oraz łazienka, w której
są
lustra, kilka pryszniców i dwie wanny. Sala gimnastyczna
jest
dość mała, ale zgromadzono w niej sprzęt do każdego sportu. Głównym miejscem ćwiczeń, gdy pogoda dopisze, jest
zewnętrzne boisko. Wewnątrz kilkutorowej bieżni znajdują
się
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a obok boiska do kosza
i tenisa. Na terenie szkoły jest też specjalne miejsce z tarcza
mi
dla łuczników.
S
: Samorząd działa bardzo dobrze, jest bardzo aktywny, ma regularne spotkania, w dużej części ustala szkolne prawo
.
Organizuje wydarzenia, jak np. Sejmik.
G
: Drukowanej gazetki nie ma, jest gablota, w której co
tydzień wywieszane są nowe informacje dotyczące bieżąc
ych
wydarzeń.

Grzegór
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ok

P
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X Liceum Ogólnokształcące
ul. Zygmunta Wróblewskiego 8, najbliższe przystanki: Basztowa
LOT (2, 4, 14, 18, 19, 20, 24, 152, 724, 744) i Pędzichów (18, 19)
P
: W roku 2013/14 były to: j. polski-historia-wos, j. polski-biologia-j. angielski, j. polski-biologia-j. angielski, geografia-wos-j. angielski, biologia-chemia-j. angielski, biologia-chemia-matematyka, geografia-matematyka-informatyka-j. angielski,
geografia-informatyka-matematyka-j. angielski, matematyka-fizyka-informatyka-j. angielski, matematyka-informatyka-fizyka-j. angielski.
G
: Są dwie zmiany, standardowo pierwsze i trzecie klasy
rano, drugie po południu. Najwcześniejsza lekcja jest o 7:30,
najpóźniej lekcje kończą się o 16:20.
J
: Oprócz j. angielskiego do wyboru francuski, rosyjski
i niemiecki.
S
: Szkoła nie ma szatni, ale każda klasa ma własne sza i
zamykane na klucz, w zależności od ich wielkości przeznaczone
dla kilku osób (najczęściej dla dwóch), bardzo rzadko są pojedyncze. Można w nich zostawić właściwie co się chce, książki
niepotrzebne w domu, w zimie oczywiście kurtkę itp. Oprócz
tego w przedsionkach przed salami są wieszaki, na których
można powiesić kurtki.

B
: Jest bufet, można tam kupić bułki, drożdżówki, precle,
słodycze typu batony, różne napoje w butelce lub w puszce
itp. Oprócz tego w menu mamy duży wybór ciepłych dań, np.
frytki. Ceny są OK, można sobie wcześniej zarezerwować obiad
na daną godzinę. Dzięki temu rano można sobie kupić obiad
na popołudnie. Oczywiście są też stoliki, przy których można
usiąść.
WF: Zaskakującego poziomu nie ma; jest sala gimnastyczna,
w której najczęściej ćwiczą dwie klasy. Jest siłownia, sala do
ping-ponga, betonowe boisko z 2 koszami i 2 bramkami. Są
dwie oddzielne przebieralnie dla chłopaków i dziewczyn, są
prysznice (ale nie do użytku), w ciepłe dni uczniowie ćwiczą
w parku obok szkoły.
S
: Członkowie Samorządu reprezentują szkołę
w strukturach samorządowych dzielnicy i miasta. Przedstawiciel Samorządu jest członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy I.
Samorząd Uczniowski organizuje wiele szkolnych konkursów,
aktywizuje życie szkolne, organizuje akcje charytatywne. Corocznie wyjeżdża na konferencję szkoleniową, przygotowując
się do planowania i realizacji swoich zadań.
G
: Nie ma jej w standardowej, papierowej wersji, a jedynie w gablotce.
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XI Liceum Ogólnokształcące
os. Teatralne 33, najbliższy przystanek: Teatr Ludowy (1, 110,
122, 123, 139, 153, 193, 202, 212, 222, 232, 422, 501); szkoła
położona jest między Placem Bieńczyckim a Teatrem Ludowym
P
: mat-inf, turystyczny, biol-chem, dziennikarsko-medialny, wojskowy, pedagogiczny, prawniczy.
G
: Szkoła pracuje na jedną zmianę, w godzinach od
8:00 do 15:10.
T
: Co roku w marcu odbywa się FETA – Fes wal
Twórczości Artystycznej. Młodzież pokazuje swoje talenty:
aktorskie, plastyczne, taneczne, fotograficzne. W każdej kategorii przyznawane są nagrody. Szkoła bierze udział w wymianach zagranicznych oraz projekcie Comenius. Jest aktywna
w Debatach Oksfordzkich. Pierwsze klasy już we wrześniu
wyjeżdżają na trzydniowy obóz integracyjny, a w październiku składają uroczyste ślubowanie w Teatrze Ludowym. Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek. Szkoła organizuje
akcje honorowego krwiodawstwa, turnieje sportowe, Dzień
Witamin, w którym każdy może częstować się przekąskami
przygotowanymi z warzyw i owoców. Co ciekawe, na każdej
przerwie z radioli szkolnej gra muzyka przygotowana przez
kolejne klasy, a na terenie całej szkoły działa bezpłatne Wi-Fi.

Z
: W szkole prowadzone są zajęcia
dziennikarskie, teatralne, informatyczne, SKS (koszykówka,
siatkówka), a jeśli uczeń ma trudności z jakimś tematem,
zawsze może liczyć na pomoc w ramach zajęć „Zapytaj swojego nauczyciela”. Działa koło strzeleckie, organizowane są
wyjazdy na paintball i ściankę wspinaczkową.
J
: niemiecki lub angielski jako pierwszy język, jako drugi
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski.
Każdy uczeń ma obowiązek nauki języka angielskiego.
S
: Każda klasa ma w podziemiach osobny boks zamykany na kłódkę.
B
: Jest bufet, w którym są stoliki z krzesełkami. Można
w nim kupić wypiekane na miejscu drożdżówki (szybko się
rozchodzą), jogurty, kanapki, zapiekanki, soczki, batony, gumy
lub wykupić obiady na karnet albo pojedyncze.
WF: Są dwie sale gimnastyczne i siłownia oraz zewnętrzne boisko do piłki nożnej, asfaltowe i trawiaste. Przy salach
gimnastycznych są po dwie szatnie, osobne dla chłopców
i dziewcząt, oraz łazienka z prysznicami.
S
: Samorząd Uczniowski tworzą głównie drugoklasiści. Angażują oni społeczność szkolną do działań w akcjach
charytatywnych, w wolontariacie. W skład Samorządu wchodzi Rzecznik Praw Ucznia, do którego każdy może zgłosić się
w razie potrzeby.
G
: Okazjonalnie wydawana jest drukowana gazetka
szkolna, a klasy dziennikarskie przygotowują Serwis Informacyjny XILO NEWS. Prowadzona jest strona internetowa oraz
profil na Facebooku, na których umieszczane są wszystkie
aktualne wydarzenia.

TEMAT NUMERU

XIII Liceum Ogólnokształcące
XII Liceum
Ogólnokształcące
os. Kolorowe, najbliższy przystanek: Bieńczycka
(1, 14, 52)
: geograficzno-językowy, politechniczny,
P
biologiczno-chemiczny, sportowy, prawa i komunikacji społecznej, ekonomiczny, artystyczno-medialny.
: Szkoła działa na jedną, poranną zmianę.
G
: Co roku obchodzony jest Dzień NorwiT
da, szkoła organizuje wymiany międzynarodowe.
Organizowana jest liga koszykówki.
: Szkoła organizuje dodatZ
istyczne, matematyczne
polon
kółko
kowe lekcje,
wki i piłki nożnej.
siatkó
z
SKS
skie,
i dziennikar
ański, rosyjski,
hiszp
iecki,
niem
lski,
: angie
J
i.
francuski i włosk
: Na każdym piętrze znajduje się szatnia
S
na numerki.
: W szkole jest sklepik i bufet.
B
WF: Jest jedna sala gimnastyczna, w szatniach
można skorzystać z prysznica.
: Działa.
S
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ul. Sądowa 4, najbliższy przystanek: Rondo Mogilskie (4, 10, 14, 20,
50, 52, 75, 125, 128, 152, 182, 184, 482, 501, 502); szkoła położona
jest pomiędzy Rondem Mogilskim a Grzegórzeckim
P
: biol-chem, mat-geo, mat-chem z elementami programowania, mat-fiz z elementami programowania, biol-geo, klasa włoska
z elementami turystyki, historyczno-prawna, humanistyczno-medialna,
humanistyczno-psychologiczna.
G
: Szkoła pracuje na jedną zmianę, od 7:30.
T
: Szkoła współpracuje z młodzieżą z całego świata poprzez
wymiany ze szkołami w Niemczech, Francji i Włoch, poprzez udział
w projekcie „Różnorodność kulturowa”, w ramach którego studenci
z różnych stron świata przedstawiają kulturę swoich krajów. Realizowany jest też program edukacyjny Unii Europejskiej Comenius.
Z
: Możliwość uczęszczania do chóru. Szkoła prowadzi rozmaite koła zainteresowań (np. teatralne). Działa też Szkolne
Koło Sportowe.
J
: Szkoła oferuje możliwość nauki języków: angielskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Nie ma DSD.
S
: Szkoła zaopatrzona jest w znajdujące się na korytarzach sza i,
w których można zostawić kurtki, książki czy buty.
B
: Jest bufet, w którym można zamówić obiad, oraz sklepik zaopatrzony w słodycze, drożdżówki, napoje.
WF: Szkoła posiada salę gimnastyczną i siłownię. Nie ma możliwości
skorzystania z pryszniców. W klasie trzeciej obowiązkowy jest basen.
S
: Samorząd Uczniowski istnieje, lecz nie działa aktywnie.
G
: Jest gazetka redagowana przez uczniów. Najczęściej pojawiają się rozwieszane na tablicach korkowych gazetki tematyczne (np.
poświęcone Janowi Pawłowi II).

XVI Liceum Ogólnokształcące

XXIII Liceum Ogólnokształcące

os. Willowe 1, najbliższy przystanek: Willowe i Struga (4, 10,
16, 22, 174, 123, 153, 193)
P
: klasy psychologiczno-pedagogiczna, humanistyczna,
policyjno-wojskowa (świetna zabawa, jako jedyna szkoła w Krakowie mamy podpisaną umowę z Komendą Główną Policji
i mamy zajęcia w komendzie wojewódzkiej), biologiczno-chemiczna, sportowa.
G
: Lekcje najwcześniej zaczynają się o godzinie 8:00,
a kończą o 15:00.
T
: Corocznie odbywa się akcja wspomagania WOŚP (na
zasadzie licytacji przedmiotów przyniesionych przez uczniów
i nauczycieli).
Z
: Wyjścia na basen, strzelnicę, ścianki
wspinaczkowe. Są też organizowane zajęcia sportowe w szkole.
J
: hiszpański, rosyjski, włoski, niemiecki i angielski, chiński.
Z chińskiego jest dużo spotkań i wyjść do Instytutu Konfucjusza
w Krakowie.
S
: Boksy klasowe.
B
: Jest, można kupić w nim praktycznie wszystko.
WF: Jest sala gimnastyczna i mała sala, we wrześniu otwarta
będzie siłownia i strzelnica.
S
: Działa w miarę aktywnie, organizuje różne akcje,
np. WOŚP.
G
: Niestety, nie działa, ale jest czasopismo przyrodnicze,
wydawane co dwa miesiące.

ul. Seniorów Lotnictwa 5, najbliższy przystanek: Ugorek (182,
125, 129, 152, 159, 193, 724, 128, 1, 4, 5, 9, 10, 52), okolice
Alei Jana Pawła II i Ronda Młyńskiego, dojazd także tramwajem
z Ronda Mogilskiego
P
: humanistyczny, matematyczny, informatyczny, turystyczny, mat-fiz, biol-chem.
G
: Lekcje zazwyczaj zaczynają się o 8:00, ostatnia godzina lekcyjna kończy się o 16:50.
T
: Np. akcja CIASTECZKOWE DNI – polega na tym,
że w danym dniu przychodzisz np. w kolorze zielonym i nie
jesteś pytany/a.
Z
: Są prowadzone przez niektórych nauczycieli, np. zajęcia plastyczne.
J
: Każdy uczeń uczy się dwóch języków, tzw. pierwszy oraz
drugi (3 godziny tygodniowo). Dostępne języki to: angielski,
niemiecki, hiszpański.
B
: Jest bufet, można wykupić sobie obiad. Funkcjonuje
też sklepik, w którym można kupić słodycze typu ciastka, lizaki.
WF: Sala gimnastyczna – po remoncie, jest super. Zawiera
wszystko, co jest potrzebne do ćwiczeń. Są piłki, kosze do gry
i wiele innych przedmiotów potrzebnych do zajęć. Są przebieralnie i prysznice.
S
: Nasz samorząd jest w czołówce najlepiej działających samorządów w krakowskich liceach.
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XXVIII Liceum
Ogólnokształcące
ul. Tadeusza Czackiego 11, najbliższy przystanek:
Rondo Matecznego (8, 10, 19, 23, 144, 164, 173,
179, 184, 304, 503)
P
: polski i historia, polski i angielski, biologia
i chemia, matematyka i geografia.
B
: Jest taka ministołówka. Obok sklepiku jest
sala, w której stoi 5 stolików, a w sklepiku jest dużo
jedzenia, mini pizze, kanapki, ciastka i coś na ciepło.
WF: Posiadamy dużą salę, salę fitness i siłownię
oraz osobne przebieralnie dla dziewczyn i chłopców. Mamy również prysznice. W naszej szkole WF
cieszy się dużą popularnością.

os. Piastów 34, najbliższe prz
ystanki: Popielidów, Piasta
Kołodzieja
(21, 52, 153, 159, 193)
P
: klasy matematyczno-fizyczno
-informatyczna, biologiczno-c
hemiczna, humanistyczno-lingw
istyczna.
G
: Szkoła ma jedną zmianę, lek
cje zaczynają się o godzinie 8:0
a kończą około 14:10, jednak
0,
to zależy.
T
: MWiA – młodzi salezjanie wy
każcie się artyzmem, przegląd
artystycznych talentów szkoły
, dzień sportu, dni tematyczn
e, zbiórka
zakrętek.
Z
: SALOS PIAST, koła zaintereso
wań, zajęcia dziennikarskie, koło teatralno-filmo
we, Młodzieżowy Klub Recenz
enta, Nowa
Gralicja – konwenty gier plansz
owych.
J
: angielski (rozszerzenie obowią
zkowe), jako drugi język: pod
stawa lub kontynuacja języka nie
mieckiego lub włoskiego, opr
ócz tego
hiszpański i francuski.
S
: Podobna do szatni teatralny
ch, trzy okienka z numerkam
wieszaków.
i
WF: Są dwie sale gimnastyczne
: duża i mała. Na dodatek jest
siłownia,
a w okresie wiosenno-letnim
dostępne są 4 boiska na zew
nątrz szkoły.
Szatnie są średniej wielkości.
Prysznice są.
B
: Połączony ze sklepikiem, jest
tam dużo miejsca. Jest też dru
gi,
mniejszy bufet, otwierany w
czasie długiej przerwy i o god
zin
ie
16:
00.
S
: Działa bardzo aktywnie. Org
anizuje dni tematyczne, kon
kursy.
G
: Wydawana rzadko, są jednak
gazety „Don Bosko” i „Śmigło
”.
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TEMAT NUMERU

Liceum Ogólnokształcące
Sióstr Prezentek w Krakowie
ul. Św. Jana 7 (przy Rynku), najbliższy przystanek: Basztowa
(2, 4, 13, 14, 15 i 24 124, 152, 304, 424, 502, 522)

ul. Krupnicza 44, najbliższe przystanki: AGH (144, 164, 173, 179,
194, 292, 503), Teatr Bagatela (2, 4, 8,13, 14, 18, 20, 24, 152,
124, 304, 502); szkoła położona jest w centrum Krakowa
P
: technik analityk, technik ochrony środowiska oraz technik technologii chemicznej.
P
: biologiczno-chemiczna z elementami medycznymi, humanistyczno-medialna.
G
: Szkoła pracuje na dwie zmiany, w godzinach od 7:30 do
16:20. Klasy I i klasy maturalne rozpoczynają zajęcia w godzinach
rannych. Klasy II i III technikum – w popołudniowych zamiennie.
S
: Każda klasa ma w podziemiach osobny boks zamykany
na kłódkę. Są również sza i, które przypadają w udziale klasom
mającym w roku poprzednim najlepszą frekwencję.
T
: Nauczyciele organizują zbiorowe wyjścia do teatrów
i muzeów, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na narty.
Organizujemy akcje honorowego krwiodawstwa, turnieje sportowe, sesje przedmiotowe. Do tradycji Szkoły należy Pasowanie
Klas Pierwszych, Poczet Sztandarowy, Złota Księga czy Tydzień
Patronki Szkoły.
Z
: Warsztaty tematyczne z analizy chemicznej, biologiczne, ekologiczne, kulturoznawcze oraz koła zainteresowań i zajęcia sportowe; organizowane są wycieczki turystyczne
i warsztaty naukowe. Działa Szkolny Klub Wolontariusza oraz
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P
: klasy biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna, matematyczno-informatyczna, matematyczno-geograficzna, humanistyczna (klasy matematyczne
i humanistyczna są połączone, natomiast rozszerzenia
prowadzone są osobno).
G
: Zajęcia odbywają się na półzmiany, tzn. lekcje są
od 8-14 lub 9:50-16:55, ale wliczają się w to rozszerzenia.
T
: Co roku odbywa się piknik rodzinny, podczas którego uczniowie z rodzicami biorą udział w sztafecie rodzin.
Z
: Tańce dawne, sporty, nauka gry
na gitarze, chór.
J
: angielski, niemiecki, francuski, dodatkowo na profilu humanistycznym i biochemii łacina lub włoski, ostatnio
pojawił się japoński.
S
: Są sza i i pół-sza i z haczykami. Niestety, nie
wystarcza w nich miejsca dla wszystkich.
WF: Sala jest wystarczająca i dobrze wyposażona. Przebieralni nie ma, są tylko małe szafeczki na „balkonie”.
B
: Nie ma go, są zamiast tego automaty z piciem i kanapkami. Jest również sklepik szkolny.
S
: Dobrze organizuje różne akcje.
G
: „Nasz Świat”, wychodzi średnio raz na pół roku.

Technikum Chemiczne
i Ochrony Środowiska nr 3 oraz
XXVI Liceum Ogólnokształcące

Technikum Inżynierii i Środowiska nr 13
ul. Ułanów 9, najbliższy przystanek: Wieczysta (4, 9, 10, 52, 124, 193, 424)

Ułłan
U
anów
w

P
: technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy, technik ogrodnik,
technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik inżynierii środowiska i melioracji.
G
: W klasie pierwszej lekcje od godziny 8:00. Od drugiej klasy jest druga
zmiana.
Z
: SKS – siatkówka, kółko teatralne, uczniowie biorą udział
w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych i innych – organizowanych np. przez
władze samorządowe. Możliwość brania udziału w kursach: komputerowych,
fryzjerskich i zawodowych.
J
: angielski, niemiecki.
S
: Nie ma szatni, zamiast niej uczniowie mają własne szafeczki.
WF: Są dwie szatnie, nie ma pryszniców, sala gimnastyczna jest dość duża.
B
: Jest bufet i sklepik.
S
: Jest aktywnie działający samorząd.

Mogilska
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SU. Dzięki licznym projektom unijnym pracownie przedmiotowe
i laboratoria są doskonale wyposażone. Zajęcia odbywają się
również w Instytucie Chemii UJ, AGH, na Politechnice. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w renomowanych firmach
i zakładach pracy.
L
: „media” i „analiza medyczna i sądowa” oraz unijne: „WiP – wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych” i „Czwarta Władza z Klasą
– Szkolny Koncern Medialny”.
J
: angielski jako pierwszy język, jako drugi –
niemiecki. Każdy uczeń ma obowiązek nauki języka angielskiego.
J
: angielski jako pierwszy język, jako drugi do
wyboru niemiecki, francuski lub hiszpański. Każdy uczeń ma
obowiązek nauki języka angielskiego.
S
: Jest sklepik, w którym można kupić robione na miejscu
kanapki, a także drożdżówki, jogurty, zapiekanki, soczki, słodycze,
gumy do żucia, owoce i ciepłe napoje. Są również dwa automaty
(jeden z ciepłymi i zimnymi napojami, drugi – słodkimi i słonymi
przekąskami).
WF: Są dwie siłownie i jedna sala gimnastyczna z szatnią oraz
łazienka z prysznicami. W ciepłych miesiącach zajęcia odbywają
się również w Parku Jordana czy na Bulwarach Wiślanych.
S
: Samorząd Uczniowski tworzą głównie drugoi czwartoklasiści. Angażują oni społeczność szkolną do działań
w akcjach charytatywnych, kulturalnych, sportowych i wolontaryjnych, których są inicjatorami.
G
: Regularnie wydawana jest, wielokrotnie nagradzana,
drukowana gazetka szkolna „AlChemik”. Prowadzona jest również strona internetowa oraz profil na Facebooku, na których
umieszczane są aktualne wydarzenia.
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Technikum Elektroniczno-Energetyczne nr 9
ul. Loretańska 16, najbliższy przystanek: Bagatela (2,
4, 8, 13, 14, 18, 20, 24, 64, 69, 74, 152, 304, 502, 724,
744, 902)
P
: technik informatyk, technik elektryk, technik
elektronik. Klasy liczą ok. 33 osób.
G
: Są dwie zmiany. Pierwsza na rano, na ok. 7:30,
druga na 10-11.
T
: Ślubowanie klas pierwszych.
J
: angielski, francuski.
WF: Są dwie sale gimnastyczne (jedna duża, druga
mała), siłownia, są prysznice, jedna szatnia. SKS: siatkówka.
S
: Zamiast szatni są szafeczki, które wykupuje
się na 4 lata.
B
: Jest.
S
: W szkole funkcjonuje bardzo ambitny samorząd uczniowski.

Zespół Szkół Me
chanicznych nr
1

Aleja Adama Mickie
wicza 5, najbliższy
przystanek: Cracov
109, 134, 144, 164,
ia (20,
173, 179, 194, 292,
304, 409, 502, 503)
P
: technik mechanik,
technik pojazdów sa
technik mechatroni
mochodowych,
k, monter mechatro
nik, mechanik pojaz
samochodowych,
dów
elektromechanik po
jazdów samochodo
blacharz samocho
wy
ch,
dowy.
G
: Lekcje zaczynają
się zazwyczaj o 7:
o 9:00. Na CKP (Cen
30, najpóźniej
trum Kształcenia Pr
aktycznego, tj. budy
w którym organizo
nek,
wane są w większoś
ci zajęcia praktycz
uczniów, zazwycza
ne
dla
j raz w tygodniu)
czasami zajęcia za
ją się o 12:00. Na
cz
yn
ajwcześniej lekcje ko
ńczą się ok. godzin
a najpóźniej o 17:0
y 12,
0.
T
: Szkoła organizuje
dni otwarte, piknik
czasami dni sportu
motoryzacyjny,
oraz jakieś jubileus
ze.
Z
: To zależy od ilośc
i chętnych, ale jeśli
to SKS oraz kółka m
są,
otocyklowe.
J
: Tylko angielski i
niemiecki. Można
poziomie rozszerzon
je zdać zarówno na
ym, jak i podstawo
w
ym
S
.
: Nie mamy szatni
ani boksów klaso
W każdej klasie są
wych czy szafek.
wieszaki, ale są niew
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B
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jące dla uczniów.
: Jest sklepik, w kt
órym są zapiekanki,
gery oraz automat
ch
ickeny, hambury, w których znajdu
ją się batoniki, chip
WF: Szkoła ma dwie
sy itp.
sale gimnastyczne.
Nie ma pryszniców,
pozostaje dobry de
więc
zodorant . Są prze
bieralnie, ale po str
technikum nie ma
on
ie
żadnych dziewczyn
. Siłownia znajduje
w budynku szkoły,
się
ale należy do inne
j instytucji. Jest ud
niana uczniom, ale
ostęptrzeba wykupić ka
rn
et.
S
: Samorząd szkolny
działa jako tako... Na
przewodniczący, ale
jwięcej robi
to ciężka fucha. W
zamian wzorowe za
wanie gwarantowa
chone.
G
: Szkoła nie ma gaze
tki. Pomysł parę ra
ma nowych wieści
zy ruszał, ale nie
na ten temat.
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TEMAT NUMERU

Zespół Szkół Zawodowych
HTS S.A. im. Tadeusza
Sendzimira
os. Zielonej Jesieni 2, najbliższy przystanek: Rondo Hipokratesa (14, 16, 21, 52, 64, 77, 123, 125, 139, 153, 193, 501)
P
: Liceum Ogólnokształcące: klasa wojskowa, klasa
sportowo-rekreacyjna, klasa opiekuńczo-społeczna.
Technikum: technik informatyk, technik mechatronik, technik
elektronik, technik elektryk, technik hotelarz, technik hutnik,
technik budownictwa.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, elektromechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych.
G
: Chodzimy na jedną zmianę, pierwsza lekcja rozpoczyna się o 7:30, najpóźniej kończymy o 15:20.
T
: Co roku organizowany jest na święta Bożego Narodzenia konkurs na najlepszy wystrój sal i konkurs kolęd,
w którym biorą udział wszystkie klasy. Uczniowie w związku
z narodowymi świętami organizują bardzo ciekawe akademie,
we wrześniu Samorząd organizuje otrzęsiny pierwszoklasistów. Nasza szkoła bierze udział w cyklicznej akcji oddawania
krwi i wolontariacie.

Czym powinien kierować się
gimnazjalista podejmując decyzję
o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?
Pani AGNIESZKA GÓRNY, doradca zawodowy
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
w Krakowie.
Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest poznanie samego siebie, to znaczy tego,
co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy
charakteru, stan zdrowia, czyli naszych mocnych i słabych
stron. Warto poszukiwać pomysłów „na siebie”, wyobrazić
sobie, co chcielibyśmy robić jako dorośli ludzie. Pomagają
nam w tym przede wszystkim prowadzone w szkołach zajęcia
i warsztaty z doradztwa zawodowego oraz rozmowy indywidualne z doradcą. Młodzi ludzie czerpią również informacje
o sobie od rówieśników, nauczycieli i swoich bliskich. Zwłaszcza rola rodziców w rozpoznawaniu Waszych możliwości jest
nie do przecenienia.
Wybierając zawód, musimy również wziąć pod uwagę zmieniający się rynek pracy, poznać zawody poszukiwane (deficytowe) i takie, w których bardzo trudno znaleźć pracę
(nadwyżkowe).
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Z
: Duża część młodzieży uczestniczy
w Lidze Szkolnej, grając w piłkę nożną i siatkówkę, organizowane są także SKS-y. W szkole działają kółka: teatralne oraz
artystyczne.
J
: Uczymy się dwóch języków: angielskiego i uwielbianego przez wszystkich języka niemieckiego.
S
: Jedna szatnia znajduje się na parterze, w zupełności
wystarcza dla wszystkich uczniów.
B
: W szkole znajduje się bufet, w którym można zjeść
ciepłe danie, napić się kawy, herbaty lub czegoś zimnego oraz
przekąsić coś słodkiego.
WF: Szkoła posiada największą w Nowej Hucie salę gimnastyczną, na której można przygotować dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Mamy bardzo dobrze wyposażoną
siłownię, trzy szatnie i łaźnię.
S
: Samorząd szkolny działa na bardzo wysokim
poziomie, angażując się w akcje pozaszkolne; przygotowuje
akademie, bierze udział w dniach otwartych, opracowuje
i wdraża nowe pomysły w życie szkoły.
G
: Szkoła nie ma gazetki, ale posiada szkolnego bloga, na którym zamieszczane są przez uczniów wszystkie informacje, a także różne innowacyjne projekty redakcji, np.
osobowość miesiąca.

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej może być trudnym zadaniem, wielu uczniów ma dylemat: liceum ogólnokształcące
czy technikum?
Jeśli uczeń myśli o zawodzie, który jest dostępny dopiero
po studiach wyższych, to wyborem właściwym będzie liceum ogólnokształcące. Liceum jest szkołą dla przyszłych
studentów, nastawionych na wieloletnią naukę. Ważne jest
sprawdzenie, jakie przedmioty będą brane pod uwagę podczas rekrutacji na kierunek studiów, który nas interesuje,
i w oparciu o to podjęcie decyzji o wyborze profilu (przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym).
Natomiast wybierając czteroletnie technikum, warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym
zawodzie, a także po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości. To szkoła dla tych, którzy marzą
o tym, by szybko się usamodzielnić (podjąć pracę) lub też
posiadając już zawód, myśleć o studiach. Warto pamiętać
o tym, że zarówno po liceum ogólnokształcącym jak i po
technikum możemy kontynuować naszą drogę edukacyjno-zawodową na studiach wyższych.
Notowała Klaudia Piotrowska
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Muﬃnki
czekoladowe z kokosem
Chyba każdy z nas ma czasami ogromną chęć
zjedzenia czegoś słodkiego, bardzo słodkiego…
Dodatkowo wiosenne, pochmurne dni sprzyjają
objadaniu się smakołykami. Niestety, gdy „barek”
ze słodkościami wieje pustką, trzeba wysilić się
na odrobinę kreatywności i zrobić coś samemu.
Mój wybór padł na muﬃnki czekoladowe – małe
babeczki, pyszne i dziecinnie proste. Ich przygotowanie (razem z pieczeniem) zajmuje dosłownie
pół godziny, a smak… Spróbujcie sami!

SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki
½ szklanki cukru
3 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
1 jajko
1 szklanka mleka
½ szklanki oleju
½ szklanki wiórków kokosowych
1 tabliczka czekolady
⁄ kostki masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1. Wymieszaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia
i kakao.
2. W osobnej misce wymieszaj jajko, mleko, olej
i wiórki kokosowe.
3. Połącz składniki mokre i suche, jednak nie
mieszaj za długo! Inaczej babeczki będą
twarde.
4. Wypełnij foremki do muﬃnek ciastem do ⁄
wysokości.
5. Piecz 15–17 minut w temperaturze 180 stopni.
Przed wyjęciem sprawdź patyczkiem, czy są gotowe. Jeśli ciasto nie przykleja się do patyczka,
to znaczy, że można wyłączyć piekarnik.
6. Rozpuść tabliczkę czekolady z ⁄ kostki masła.
Polej babeczki polewą. Jeśli chcesz, możesz posypać je wiórkami kokosowymi lub groszkami
czekoladowymi.
SMACZNEGO!
Magdalena Chyłka
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ED SHEERAN
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Muzyczna
skrzynka
„Śmigła”

O 23-letnim Edzie Sheeranie zrobiło
się ostatnio głośno dzięki singlowi
„I see fire” z soundtracku do drugiej części Hobbita pt. „Pustkowie
Smauga”. Tę piosenkę pokochałam
od „pierwszego usłyszenia”. Akustyczny charakter utworów Eda ma
niewątpliwie magiczny wpływ na
słuchacza. Przeglądając jego dyskografię, natrafiłam na kilka znanych
hitów. Nawet nie wiedziałam, iż to
właśnie ten czarujący Brytyjczyk
jest ich autorem. Sheeran debiutował już w roku 2005, jednakże
popularność przyniosła mu dopiero piosenka „The A Team”, którą
zapewnił sobie trzecie miejsce na
liście UK Singles Chart. W 2012
roku tenże utwór został nagrodzony, a sam Ed otrzymał
nagrodę dla Najlepszego Artysty oraz Najlepszego
Przełomowego Wykonawcy. Jedne z jego najbardziej
znanych piosenek to właśnie „The A Team” i „I see fire”,
ale także „Lego House” i „Drunk”. Mało znanym faktem
jest, iż Sheeran podarował parę skomponowanych przez
siebie utworów (m.in.: „Li le Things” oraz „Moments”)
irlandzko-brytyjskiemu zespołowi One Direc on.

PANTERA
Pantera to amerykański zespół metalowy, grający
głównie odmiany trash i heavy. W latach 90.,
obok Machine Head, KoRn i Mudvayne, był jednym z najważniejszych bandów tego gatunku.
Natrafiłam ostatnio na jeden z ich albumów pt.
„Vulgar Display of Power” (1992) i szczerze
zachwyciłam się tym zespołem. Nie znam
dokładnie ich historii ani dyskografii, jednakże nie przeszkadza to w pozytywnym
odbieraniu wrażeń słuchowych.
Bynajmniej nie są to brzmienia dla osób
lubiących lekkie romantyczne ballady,
ale muzyka dla prawdziwych amatorów
ciężkiego grania. Świetnie zagrane solówki i mocny wokal są dodatkowym
atutem. Serdecznie polecam!

Przygotowała Kamila Kucia
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Recenzja książki

„Tak wygląda szczęście”
– JENNIFER E. SMITH
Rodzice i nauczyciele od małego mówili nam,
by uważać w sieci, by nie odpowiadać na
e-maile niewiadomego pochodzenia i nie
podawać swoich prawdziwych danych.
Ale może powinno odpowiadać się
na wiadomości,
które przysyła los?

Ellie O’Neill to zwykła siedemnastoletnia dziewczyna z małego miasteczka w stanie Maine. Wychowuje ją tylko matka,
a o ojcu wie niewiele. Uważa, że czerwiec to najgorszy miesiąc
w ciągu całego roku, bo wtedy do jej ukochanego miasteczka
przyjeżdżają tłumy turystów, przez co czuje się nieswojo.
Ellie znajduje jednak pewne urozmaicenie w swoim życiu.
Od kilku miesięcy koresponduje z tajemniczym GDL824@
yahoo.com. Zaczęło się od niewinnego maila, na którego odpowiedziała. Od tego momentu z niecierpliwością wyczekuje
na kolejne wiadomości. Z tajemniczym nieznajomym dzieli
się szczegółami swojego życia: opowiada o mamie, o przyjaciołach. Dzieli się nawet tym, że nienawidzi swoich piegów
i palców u stóp. Oprócz tego rozmawia z nim o swoich nadziejach i lękach.
Po drugiej stronie komputera siedzi natomiast sławny Graham Larkin – nastolatek, który robi karierę, grając czarodzieja w pewnej trylogii. Rozmowę z tajemniczą
EONeill22@hotmail.com traktuje jako odskocznię od życia
pełnego błysków fleszy, życia, za którym nie bardzo przepada.
Maila do niej wysłał przez zupełny przypadek – a może to los
kazał mu pomylić adres?
W pewnym momencie spotykają się w realu. Czy dwójka tak
różnych ludzi znajdzie język poza klawiaturą? Czy pokonają
wszystkie przeciwności, jakie postawi im na drodze los?
To wszystko może brzmieć jak kolejna nudna opowieść o wielkiej miłości zwykłej dziewczyny i wielkiego gwiazdora. I owszem, jest to historia o ich uczuciu, ale z całą pewnością nie
jest ona nudna. W tej powieści jest mnóstwo śmiechu i wzruszeń. Naprawdę, „Tak wygląda szczęście” to urocza książka

o letniej miłości z milionem komplikacji. Czytając przygody
Ellie i Grahama, sami pragniemy znaleźć się w tym miasteczku
i oglądać wschody słońca.
Życie Grahama nie zostało ukazane jako szczęśliwy żywot bogatego nastolatka. Chłopak tęskni za rodzicami, którzy niezbyt
rozumieją jego karierę.
Denerwują go ciągłe ,,ustawianki’’: z którą dziewczyną ma
się spotykać i co ma mówić. Gwiazdor na zewnątrz tego nie
pokazuje, ale jest bardzo samotny, choć zawsze otacza go tłum
ludzi. Zamyka się w sobie, a jego jedynym przyjacielem jest
udomowiona świnka – Wilbur. Tak samo kontakt z Ellie nie
należy do najprostszych. Dziewczyna ma sporo tajemnic i boi
się mu zaufać. On jednak nie zważa na jej początkowe negatywne nastawienie i walczy o nią. To naprawdę bardzo męskie
zachowanie: pokazać, że zależy. Postać Grahama wzbudziła we
mnie bardzo pozytywne uczucia. Pokazuje on, że nawet taki
celebryta jest człowiekiem, ma uczucia oraz życie prywatne.
Książka jest naprawdę godna polecenia, więc zachęcam do jej
przeczytania i ujrzenia w niej nie tylko historii Ellie i Grahama,
ale i drugiego wątku – samotnego człowieka w tłumie ludzi.
Jennifer E. Smith napisała kilka powieści dla młodzieży, m.in.
„Serce w chmurach” i „The Geography of You and Me”, które
przetłumaczone zostały na dwadzieścia dziewięć języków.
Uzyskała tytuł magistra kreatywnego pisania na szkockim
uniwersytecie St. Andrews. Obecnie pracuje w Nowym Jorku
jako redaktorka.
Nikki, 15 lat
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Pokaz mody

w Gimnazjum nr 25
22 lutego br. w Gimnazjum nr 25 w
2
Krakowie odbył się
p az mody. Z tej właśnie okazji uczn
pok
iowie działający
w SU postanowili zorganizować coś bard
zo oryginalnego
– pokaz pt. „Z modą przez wieki”.
Każda z dziewcząt
zzaprezentowała strój wybranej epo
ki, a następnie
opowiedziała o charakterystycznych dla
o
niej elementach.
Podczas przedstawienia w tle wyświet
P
lana była ciekawa
prezentacja związana z tematem
p
. Widownia była
zach
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achw
wyc
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onaa występem uczniów. Projekt udał
się naszym
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anko
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m wspaniale. Dziewczyny w strojach
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okaazał
załyy nam, jak zmieniała się moda na
przestrzeni
wieków. Uczniowie uzyskali wiele cen
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nych informacji.
By powyższe przedsięwzięcie się pow
B
iodło, uczniowie
ssystematycznie spotykali się, opracow
ywali scenariusz
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nau czyc ielka języ ka pols kiego,
pan i Agn iesz ka
Romanik, udzielając cennych wskazów
ek i rad swoim
podopiecznym. W pokaz zaangażowan
ych było około
100 gimnazjalistów.
Jagoda Stachurska, Natalia Sołtys – SU
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