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Szkolny Klub Przedsiębiorczos ci 
„Ekonomika” radzi jak… 

Chronić swoje dane w Internecie 

W dzisiejszych czasach każdy aspekt naszego życia jest związany 
z Internetem. Codziennie logujemy się na kilka lub kilkanaście stron in-
ternetowych, zostawiając na nich „wirtualny ślad”. Co robić, aby nie zo-
stać ofiarą „phishingu”, czyli przechwytywania danych w Internecie?  

Podstawą jest oczywiście program antywirusowy, ale niestety to 
jeszcze za mało: 

 Musimy być bardzo czujni przy korzystaniu z platform sprzedażowych i serwisów społecznościach 

 (uważajcie co tam umieszczacie!). 

 Jeżeli przy braku akceptacji „wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych” nie możemy założyć 
konta- nie róbmy tego. 

 Nie używajmy tego samego hasła przy logowaniu się na różne strony internetowe. 

 Uważajmy na maile z prośbą o podanie 
danych osobowych. 

 Zwracajmy uwagę na komunikaty typu 
„strona nie zaufana” czy „błąd SSL” co 
może oznaczać, że strona pochodzi z „nie 
zaufanego” serwera. 

 Sprawdzajmy, czy strona internetowa 
jest odpowiednio zabezpieczona, obser-
wując jak zmienia się pasek adresu: 

- czy skrót http:// zmienia się na https:// co 
oznacza zaszyfrowanie, 

- czy pasek zmienia kolor, co również ozna-
cza szyfrowanie strony, 

Jak dbać o włosy po zimie. 

Po zimie nasze włosy stają się suche i mato-
we, brakuje im blasku i witalności. 

Możemy im pomóc stosując odpowiednią 
pielęgnację.  Pora  więc  sięgnąć po balsamy, 
odżywki, maski, itp. preparaty kondycjonujące 
oraz odżywiające. 

   Balsam to produkt o doraźnym działaniu, 
który wygładza pasma i wypełnia uszkodze-
nia, jednak utrzymuje się tylko do czasu na-
stępnego mycia włosów. 

   Odżywka jest środkiem silniejszym, bowiem 
dostarcza potrzebnych substancji skórze  
i cebulkom. Nadaje włosom połysk, miękkość  
i ułatwia rozczesywanie, ale też przywraca im 
odpowiedni poziom wilgoci. Silniejsze działa-
nie mają maski, które nie  tylko wygładzają 
włosy, ale też odżywiają i regenerują. Stosuj-
my je raz na tydzień, po myciu – wtedy łuski 
włosa są otwarte, więc zawarte w preparacie 
substancje wnikają do wnętrza, uzupełniając 
ubytki. 

O tej porze roku często wypadają nam włosy, 
co może być związane z osłabieniem organi-
zmu.  

Zimą jadamy mniej warzyw i owoców. Warto 
więc wzbogacić naszą dietę w witaminy i mi-
nerały, które pochodzą z pożywienia, ponie-
waż działają one korzystnie nie tylko na wło-
sy, ale i na cały nasz organizm. Najlepiej za-
dbać, by na naszym stole pojawiły się produk-
ty bogate w cynk ( pestki dyni, słonecznika), 
żelazo ( szpinak, rodzynki, jaja), krzem ( płatki 
owsiane, otręby, chleb razowy), witaminy  
z grupy B ( fasola, kasza gryczana), miedź 
( sałata, ziemniaki, wątroba). Można również 
sięgnąć po gotowe preparaty w kapsułkach. 

Wiosną dobrze jest też podciąć zniszczone 

końcówki, zmienić kształt 

fryzury lub odświeżyć 

kolor.   

Klasy fryzjerskie ZSN nr 3  

Kopernik na wesoło  

Na lekcji astronomii nauczyciel 

pyta uczniów: 

- Kto to był Mikołaj Kopernik? 

W klasie zapada długa cisza. Nagle odzywa się Jasiu: 

- Ja wiem kto to był Kopernik. 

- Więc powiedz nam wszystkim kim był ten sławny Polak? 

- Najlepszym piłkarzem na świecie bo jak kopnął Ziemię to do tej 

pory się kręci! 

Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - krzyczy kapral. 

- Bo ziemia jest okrągła - mówi jeden z żołnierzy. 

- Kto to powiedział?!?! 

- Kopernik. 

- Kopernik wystąp! 

- Przecież umarł. 

- Czemu nikt mi o tym nie zameldował? 

„Kopernik już będąc młodym naukowcem miewał stosunki z ciałami niebie-

skimi” 

Nr 2 

W „Ekonomiku” jest także miejsce dla ludzi z po-

czuciem humoru. Od kilku lat działa szkolny ka-

baret „TereFere” który uświetnia każdą imprezę 

w szkole.  

Tego typu informacje są bardzo przydatne przy-

szłemu przedsiębiorcy. Szkolny Klub Przedsiębiorczości 

działający przy Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie zajmuje 

się wszelkimi informacjami związanymi z handlem  

i kształtuje przyszłych przedsiębiorców. Klub organizu-

je wiele spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, wyjaz-

dy do instytucji związanych z handlem. Postarał się  

o odznakę  „Szkoła Przedsiębiorczości” i corocznie or-

ganizuje Powiatowy Konkurs z Przedsiębiorczości. 

Przypominamy naszą ofertę kształcenia na rok szkolny 

2013/2014  

Technikum w zawodach: 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik organizacji reklamy 

 technik usług fryzjerskich 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: fryzjer, sprze-

dawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, 

lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf 



„Kropelka” czyli jak zostać  

bohaterem 

Szkolny klub 

W 2008 roku w Zespole Szkół nr 3 w Łańcu-

cie powstał pierwszy w historii naszego miasta mło-

dzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK-

„Kropelka”. Opiekunem została i nadal nim jest nau-

czycielka łańcuckiego Ekonomika - pani Małgorzata 

Skawińska. 

Jak sama mówi „udało się jej zrealizować ten 

szczytny cel i od kilku lat zachęca młodzież do od-

dawania krwi” . Ekonomik zachęca także mieszkań-

ców Łańcuta, aby zostali honorowymi dawcami krwi

-organizując happeningi na mieście, a w szkole ak-

cje „Idziemy oddać krew”. 

 

Co zyskujesz? 

Dlaczego oddawanie krwi cieszy się takim 

uznaniem wśród uczniów ZS nr 3? 

 Podstawowym „zyskiem” jest oczywiście nadzieja, 

jaką dajemy innym ludziom na powrót do zdrowia

( W Polsce dokonuje się ok. 2 mln transfuzji). 

 

 

 

Co jeszcze? 

- ustalenie grupy krwi    (co może się przydać, gdy 

sami będziemy potrzebować przetoczenia krwi), 

- bezpłatne badania na obecność chorób przenoszo-

nych drogą krwi, 

- kontrola własnego stanu zdrowia, 

-zwolnienie ze szkoły lub pracy, 

-ekwiwalent energetyczny ok. 8 tabliczek czekolady. 

Co trzeba wiedzieć? 

W organizmie człowieka znajduje się ok. 5- 6 litrów 

krwi, a oddać wystarczy 450 ml, które organizm 

uzupełnia po kilku godzinach. Trzeba także pamię-

tać, iż oddawanie krwi nie uzależnia, nie trzeba jej 

stale oddawać. Kobieta może oddać krew 4 razy w 

ciągu roku co 3 miesiące, a mężczyzna 6 razy w cią-

gu roku co 2 miesiące.  

Jak zostać honorowym dawcą? 

- musisz być pełnoletni (mieć nie więcej niż 65 lat), 

- ważyć 50 kg lub więcej, 

- być w ogólnym dobrym stanie zdrowia, 

- zgłosić się do najbliższej placówki gdzie można 

oddać krew. 

Czy ekonomista, czy handlowiec, fryzjer czy 

znawca reklamy jeść musi, a więc Samo-

rząd Uczniowski ZS nr 3 proponuje:  

Składniki 

 1 i 2/3 szklanki mąki 

 3 czubate łyżki ciemnego kakao 

 szczypta soli 

 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej 

 2/3 szklanki cukru 

 2 łyżki zimnego masła 

 2 batony Lion w białej czekoladzie 

 1 jabłko 

 2 jaja 

 niepełna szklanka mleka! 
 

 

 

 

 

 

 

Etapy przygotowania 

Mąkę z kakao przesiewamy. Dodajemy 
proszek, sodę, sól, cukier. Mieszamy. Do-

dajemy zimne masło, całość rozcieramy 
w dłoniach tak, aby powstała drobna kru-
szonka. Dodajemy drobno posiekane Lio-

ny. 
Jabłko obieramy i kroimy w kostkę, lub 

trzemy na grubych oczkach. 
W drugiej misce mieszamy jajka, starte 

jabłko i mleko 
Do suchych składników dodajemy mokre. 
Całość mieszamy krótko, masę wkładamy 

łyżką do papilotek (na ok. 2/3 wysoko-

ści). 

Pieczemy w temp. 180°C w termoobiegu, 

ok. 20 minut. 

Zespół redakcyjny: dyrekcja i nauczyciele  

Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika 

37-100 Łańcut, ul. Farna 10 

te. 17 225 40 80 

e-mail: zszlancut@poczta.onet.pl  

 

Płatki śniadaniowe wpisały się już na dobre w ja-

dłospisie Polaków. Każdy z nas z chęcią sięga po kolorowe 

opakowania płatków o różnych smakach, kształtach i kolo-

rach. Niestety dajemy się nabierać na slogany reklamowe 

mówiące o zdrowym porannym starcie, czy też dobrym 

sposobie na odchudzanie.  

 

Na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę przy zakupie 

płatków: 

 ilość kalorii- zdarza się, iż te z napisem „light” czy 

„slim” mają wartość kaloryczną   batonika, 

 błonnik- im więcej tym lepiej, 

 cukier- zdarza się, iż w 100 g produktu jest go aż 35 

g, a powinno być mniej niż 6 g, 

 syrop glukozowo – fruktozowy - to też cukier!, 

 dodatki, np. tłuszcze typu trans, sól, konserwanty- 

nie powinno ich w ogóle być!, 

 barwniki- niestety płatki smakowe zawierają tylko 

barwniki a nie prawdziwe owoce!, 

 akrylamid- substancja chemiczna która powstaje 

podczas smażenia o działaniu rakotwórczym! 

 

A wystarczy tak niewiele, by zjeść zdrowo i smacznie - 

wystarczy zmieszać: 

 płatki owsiane (bogate w białka i tłuszcze, magnez, 

potas, fosfor, witamina B1), 

 płatki jęczmienne (bogate w wapń, fosfor, potas, 

żelazo i magnez oraz witaminę D), 

 

 płatki żytnie (bogate w żelazo, magnez, potas, fluor i 

wapń) 

 rodzynki, suszone morele, śliwki czy orzechy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie łańcuckiego „Ekonomika” w czasie takiego tygo-

dnia  biorą  udział w różnych konkursach, prelekcjach i pre-

zentacjach dotyczących zdrowego trybu życia, jak i mają 

możliwość zaopatrzyć się w „zdrowe smakołyki”.  

 

Płatki śniadaniowe - zdrowie od rana??? 

O takich ciekawostkach można dowie-

dzieć się podczas organizowanym co-

rocznie przez Zespół Szkół nr 3 - Tygo-

dniu zdrowego odżywiania 

Uczennica „Ekonomika” w finale 

Miss Maturzystek 2013 

Uczennica klasy maturalnej Zespołu Szkół nr3 

w Łańcucie – Agata Jaśkowska (klasa 4E- 

ekonomiczna) zakwalifikowała się do finało-

wej 10 Miss Ma-

turzystek Podkar-

pacia. Eliminacje 

odbyły się w ga-

lerii handlowej 

Millenium Hall  

w Rzeszowie  

i zostały zorgani-

zowane przez 

Państwową Wyż-

s z ą  S z k o ł ę 

Wschodnioeuro-

pejską  w Prze-

myślu. A 22 mar-

ca 2013 r. 

u c z e s t n i c z y ł a  

w gali finałowej. 


