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Ekonomik to nie tylko nauka i zdobywanie zawodu — to także szkoła w której będziesz dobrze 
się bawił! 
 I dzień wiosny. Aby wesoło  spędzić ten dzień  Samorząd Uczniowski przygotował różne konkurencje. Pierwszą z nich 

była prezentacja swojej klasy, w której czynny udział brali wychowawcy. Następną  zabawą było „MASZ MINUTĘ ”. Ucz-

niowie wykonywali różne zadania do wykonania w 1 minutę. Ostatnią konkurencją była „JAKA TO MELODIA”. 

 

 Wielkanoc u nas obchodzona jest 

zawsze wiosennie 

 

 Dzień Języków Obcych to nie tylko poznawanie języków i kultury Niemiec,  

Rosji i krajów anglojęzycznych ale przede wszystkim dobra zabawa. 
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Najlepszy przedstawiciel  
handlowy 2014 z naszej szkoły! 

 

W dniu 9 kwietnia 2014r. odbyła się w Tar-
nobrzegu druga edycja międzyszkolnego 
konkursu „Najlepszy przedstawiciel handlo-
wy – 2014”. Pierwsze miejsce zajął Ekonomik 
z Łańcuta. Naszą szkołę reprezentowała Mo-
nika Telega wraz z asystentką Gabrielą Kiełb 
z klasy II a.  

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień, 
zainteresowań i kreatywności uczniów klas o 
profilu handlowym oraz konfrontacja umie-
jętności zawodowych.  
Podczas konkursu Monika wcieliła się w rolę 
przedstawiciela handlowego i prezentowała 
utworzoną firmę „Katjes”, producenta   
i sprzedawcy słodyczy. Ocenie podlegała 
czytelność i spójność przekazu, fachowe 
słownictwo zawodowe, wizerunek przedsta-
wiciela handlowego i zorganizowanego sta-
nowiska, katalog, wizytówki oraz hasło rekla-
mowe.  
Monika okazała się najlepszym przedstawi-
cielem handlowym 2014 r. a jej stoisko za-
chwyciło komisję konkursową. Zajęła pierw-
sze miejsce spośród 8 zespołów reprezentu-
jących szkoły województwa podkarpackiego.  

Wybierasz przyszłość? Rozważ, przemyśl i zadecyduj! 

Ekonomik na Targach  
edukacyjnych— Łańcut 2014 

Ekonomik na wesoło: 
  Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

 Osobiście uważam, ze "Wesele" napisał Wyspiański. 

 Dzień Boryny mijał od rana do wieczora. 

 Wojna wybuchła w nocy z 25 na 27 
marca. 

 Jeż i jaskółka to zwierzęta, które poma-
gają rolnikowi w zjadaniu robaków. 

 Chopin - to najprawdopodobniej naj-
większy gracz na świecie. 

 

 Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków niż 
przyszło. 

 Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków. 



Nasze fryzjerki podbijają Węgry! 
W tym roku szkolnym uczennice naszej szkoły z klasy fryzjerskiej 
brały udział w projekcie wraz ze szkołą na Węgrzech w ramach 
komponentu współpracy ponadnarodowej pn. "Podkarpacie 
stawia na zawodowców". 

Projekt zawierał szkolenia, przygotowanie pokazu fryzjerskiego i 
wizyty zaprzyjaźnionych szkół.   
Pobyt naszych uczniów na Węgrzech to niezapomniane przeżycia 
i wspomnienia. Podczas pobytu braliśmy udział we wspólnych 
warsztatach, z których każdy przywiózł ze sobą własnoręcznie 
wykonane pamiątki.  

Poznaliśmy wielu nowych ludzi i nauczyliśmy węgierskie dziew-
częta oraz chłopców wykonywać na włosach różne warkocze  

i plecionki. Z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony 
chłopców:) spotkało się strzyżenie, na które było wielu chętnych 
spośród mieszkańców internatu, w którym spaliśmy. 
Byliśmy też z wizytą u Burmistrza Jaszapati, zwiedziliśmy Mu-
zeum chałupnictwa i okoliczne zabytki, spacerowaliśmy po zam-

ku w Egerze, Dolinie Pięknej Pani oraz po rynku w Koszycach na 
Słowacji. 
Wspólnie z uczennicami szkoły krawieckiej wzięliśmy udział w 
pokazie zorganizowanym w tamtejszym Domu Kultury, podczas 
którego przedstawiliśmy fragment polskiego pokazu fryzjerskie-
go w nieco zmienionej formie. Nasze wesołe gejsze spotkały się z 
dużym aplauzem publiczności. 

Dziewczyny miały też okazję zasmakować kuchni węgierskiej oraz 
zażyć kąpieli w basenach termalnych w Miskolcu i w Jaszapati. 
Trudny język węgierski nie stanowił dużej bariery językowej, po-
nieważ udawało nam się porozumiewać z tamtejszą młodzieżą w 
języku angielskim, a niekiedy i na migi :) 
Przez cały pobyt dopisywała nam zarówno piękna wiosenna po-
goda, jak i nieustające poczucie humoru. 

„Ekonomikowy” kącik kulinarny 
Niedługo wakacje koniec wczesnego wstawania, nauki 
wieczorami. Wreszcie można nacieszyć się latem i …
truskawkami. Proponujemy przepis na Mini charlotte z 
musem truskawkowym. 
Składniki: 
• 450 g mrożonych lub świeżych truskawek 
• 3 łyżki cukru pudru 
• 2 łyżki soku z cytryny 
• 10 g żelatyny w proszku (1 pełna łyżka stołowa) 
• 400 - 500 ml śmietany 36% (do ubijania) + 5 ły-
żek cukru pudru 
• 200 g podłużnych biszkoptów jak do tiramisu 
• świeże truskawki do dekoracji 
• 8 ramekinów o średnicy 7 cm mierzonych po dnie, lub 
innych naczynek o podobnym kształcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowanie: 

 Truskawki rozmrozić, np. w lodówce lub w tempera-
turze pokojowej lub - najszybciej - wsypać zamrożone 
truskawki do garnka, przykryć i podgrzewać na większym 
ogniu przez około 5 minut, co jakiś czas potrząsnąć garn-
kiem. Odstawić z ognia i pod przykryciem całkowicie roz-
mrozić. Zmiksować blenderem na purée a następnie 
przetrzeć łyżką na sitku do czystego garnka. Pozostałe na 
sitku drobinki (około 1-2 łyżek), wyrzucić. Do musu dodać 
cukier puder i wymieszać. Całkowicie ostudzić jeśli mus 
jest ciepły. 

 W międzyczasie przygotować biszkopty - przekroić 
je (najlepiej nożem z piłką) w poprzek na 2 połówki, na-
stępnie każdą wzdłuż na 2 części, jedną nieco grubszą od 
drugiej (grubsza część to ta oprószona cukrem). Te wła-
śnie części ułożyć w naczynkach pionowo przy ścianach. 

 Żelatynę wsypać do rondelka (może być ten po tru-
skawkach) i dodać do niej sok z cytryny oraz 4 łyżki musu 
truskawkowego, podgrzewać na małym ogniu ciągle mie-
szając aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Dodać do niej 2 
kolejne łyżki musu i po wymieszaniu przelać do reszty 
musu, wymieszać. Ostudzić jeśli się ocieplił. 

 Ubić na sztywno schłodzoną śmietanę (np. w meta-
lowej misce schłodzonej w zamrażarce) razem z cukrem 
pudrem. Śmietana na koniec ma być bardzo gęsta i 
sztywna. Dodać do niej, najlepiej w 3 partiach, zimny 
mus truskawkowy z żelatyną (ma być płynny), za każdym 
razem delikatnie mieszając łyżką lub krótko miksując na 
minimalnym obrotach miksera. 
Powstały krem wyłożyć do ramekinów w środek biszkop-
tów. Wstawić do lodówki do zastygnięcia na kilka godzin 
lub na całą noc. Przed podaniem obkroić nożem brzegi 
deseru i wyłożyć na talerze, udekorować plasterkami 
truskawek. 
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EKONOMIK na konkursach, olimpiadach i zawodach (marzec, kwiecień): 
 Marta Bar 1A—I miejsce Powiatowa Licealiada Szachy Indywidualne dziewcząt, 

 Piotr Kochmański 3A—2 x III miejsce Finał Powiatowej Licealiady w pływaniu: 50 m styl 
grzbietowy i 50 m styl klasyczny 

 Monika Telega 2A—I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Najlepszy przedstawiciel han-
dlowy 2014” w Tarnobrzegu 

 Natalia Reizer i Anna Wisłocka z kl. III F zajęły najwyższe II miejsce (miejsce pierwsze nie 
było przyznane) w Powiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej Piosenek Marka Grechuty, pt. 
"Tyle było chwil..."  

 Izabela Napora— miejsce I, a Izabela Zięba - miejsce III w powiatowym konkursie pla-
stycznym - pt. "PORTET"  

 Izabela Zięba 3F—II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Ilustracje inspiro-
wane muzyką”  

 Udział w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim pod hasłem: „KOSMICZNA EKSPRESJA” 

 Udział w etapie wojewódzkim Konkursu Wiedzy o Funduszach Europejskich 

 Udział w XV Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „EUKLIDES” 

 Udział w finale XII edycji Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”  

 Udział w XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Mielcu 

Wielki Konkurs  
Ekonomiczny  

w naszej szkole 
Uczniowie klas: 1R i 1A biorą udział w konkursie organizowanym 
w ramach projektu ”ACE – aktywna, kreatywna i przedsiębior-
cza młodzież. Innowacyjne programy kształcenia w obrębie 
ekonomii i przedsiębiorczości”. Jest on realizowany we współ-
pracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem POSTIS z Lublina, Polskim 
Towarzystwem Ekonomicznym oraz Zakładem Szkolenia i Do-

radztwa Ekonomicznego w Lublinie.    
Sześciu uczniów—zwycięzców etapu I, będzie uczestniczyć w 
grze biznesowej. Uczniowie biorący udział w grze będę mieli do 
wykonania takie same działania polegające na założeniu i prowa-
dzeniu działalności gospodarczej o takim samym charakterze, 
jednak z możliwością podejmowania indywidualnych decyzji do-

tyczących rozwoju firmy i inwestycji z tym związanych w tym 
samym terminie i w tym samym czasie od chwili rozpoczęcia gry. 
Gra składa się z sześciu etapów - pod różnymi hasłami: 
Etap I—Biznes gra zespołowa dla indywidualistów  
Etap II—Laboratorium rynku  
Etap III—Nasza firma zmienia świat  
Etap IV—Festiwal reklamy  
Etap V—Analitycy i finansiści to MY  
Etap VI—Inwestujemy w przyszłość  
 
Dla zwycięzców z woj. podkarpackiego i lubelskiego przewidzia-
ne są cenne nagrody (m.in.. laptopy). Nadzór nad grą pełni Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne. 
 
 
 
 

Trzymamy kciuki za naszych uczniów!!! 

Ekonomik poleca - wyprawę na Węgry 

Zainspirowani wyjazdem na Węgry zachęcamy do odwie-
dzin tego kraju, a wakacje już tuż tuż….. 
Co warto zobaczyć? 

Budapeszt—stolica Węgier przez wielu uważana jest za 
jedno z najpiękniejszych miejsc na starym kontynencie.  
Balaton—nazywany jest "węgierskim morzem" i bez-
sprzecznie stanowi najpopularniejszy cel turystycznych 
wyjazdów rekreacyjnych.  
Wody termalne—Wielbicielom gorącej wody tej atrakcji 
przedstawiać nie trzeba. Węgry obfitują w źródła mine-
ralne i termalne. Szczególnie lubianym jest Hajduszo-
boszlo. Do wyboru pozostaje wiele działających tam ba-
senów, kąpielisk oraz hoteli. Najbardziej polecamy kąpie-
lisko Gellerta, gdzie znajdziemy „szampański basen” z 
musującą wodą.  

Jeśli chcesz zdobyć dobry zawód  
i szybko się usamodzielnić zapra-

szamy do Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. 

w zawodach: fryzjer, sprzedawca, 
kucharz, cukiernik, piekarz, bla-
charz samochodowy, lakiernik, 
tapicer, stolarz, fotograf.  

http://www.zsn3lancut.pl/index.php/45-aktualnosci/420-xix-turniej-wiedzy-i-umiejtnoci-handlowo-menederskich

