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 Nasza szkoła jako jedna z czterech w województwie podkarpackim zakwalifikowała się do pro-

jektu „ACE – aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne programy kształcenia w obrę-
bie przedsiębiorczości i ekonomii”. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie POSTIS i Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie.  

 

 Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy eko-
nomicznej w życiu codziennym, w szczególności na rynku pracy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
 

 Projekt obejmuje swoim zasięgiem 8 szkół z woj. lubelskiego i podkarpackiego i jest realizowany w wybranych szkołach w 
roku szkolnym 2013/14. Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacyjnym interdyscyplinarnych programów nauczania w za-
kresie podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, w oparciu o przygotowane  podręczniki, materiały dydaktyczne, scenariu-
sze zajęć dla nauczycieli wraz ze wskazówkami metodycznymi, filmy, gry edukacyjne na komputer i tablet , e-podręczniki, e-booki,  
i inne.  
 

 Projektem zostały objęte dwie klasy naszej szkoły: I R i I A. Koordynatorami projektu są panie: Barbara 
Cyma i Małgorzata Skawińska. Sprawują one nadzór nad właściwym wdrażaniem i przebiegiem prac. 
 

 Szkoła w ramach realizacji projektu otrzymała: 

 2 laptopy z pakietem Office i antywirusem dla nauczycieli prowadzących zajęcia, 

 Komplet materiałów dydaktycznych: podręcznik dla nauczyciela, konspekty zajęć, e-podręczniki, e-booki, 
zeszyty ćwiczeń dla uczniów. 
  

 Projekt zostanie zakończony konkursem wiedzy ekonomicznej. 6 najlepszych uczniów otrzyma nagrody w 
postaci laptopów. 10 uczniów otrzyma nagrody książkowe i multimedialne. Trzymamy kciuki za uczniów z naszej 
szkoły, życzymy im powodzenia w zdobywaniu wiedzy ekonomicznej i sukcesów podczas konkursu podsumowują-
cego projekt. 
                                                                                                                                                     mgr Małgorzata Skawińska 
                                                                                                                                  nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Aby włos nie spadł Ci z głowy 

 Zdrowy włos żyje od 3 do 7 lat, zwiększając  w 
tym czasie swoją długość i grubość, ale nic nie trwa 
wiecznie, a zwłaszcza nasze włosy. 
  To, że nam one wypadają jest zjawiskiem nor-

malnym i koniecznym, by w miejsce starych włosów 

pojawiły się nowe. Jeśli jednak tracimy ich ponad 100 

dziennie i trwa to tygodniami, czas na wizytę u derma-

tologa. Wypadanie włosów obrazuje często stan zdro-

wia. W razie potrzeby należy wykonać badanie krwi, 

poziomu żelaza i hormonów.  
 Przyczyn nadmiernej utraty włosów jest wie-

le, np.: 

- niewłaściwa dieta ( brak wita-
min, protein czy minerałów), 
- odchudzanie się, 
- długotrwały stres, stany lękowe, 
depresja, 
- duży wysiłek fizyczny, 
- zaburzenia hormonalne, 
- anemia, niedobór żelaza, niedo-
czynność tarczycy, 
- czynniki genetyczne, 
- wydzielanie nadmiernej ilości łoju, 
- używanie niewłaściwych kosmetyków czy ciasne 
wiązanie włosów. 
  Zapewne wiele z nas zaobserwowało, że na gęstość 
włosów wpływają też zmiany sezonowe ( linienie bę-
dące pozostałością po naszych przodkach). J Proces 
nasila się na progu jesieni po nadmiernej letniej eks-
pozycji na słońce. 

 Pamiętajmy też o tym, że wzmożone wypada-
nie włosów jest opóźnione  o 2 – 3 miesiące w stosun-
ku do czynnika, który je wywołał. 

 Co zrobić, by nie tracić więcej włosów? 

 Poprawić ukrwienie skóry głowy, dzięki czemu 
wydłuży się faza wzrostu włosa. Pomogą tu prepa-

raty z apteki na bazie minoxidilu, cynku czy krze-
mu. 

 Używać produktów z czarną rzepą, które wzmac-
niają mieszki i cebulki włosowe. 

 Dobrać odpowiedni szampon i właściwie go stoso-
wać. 

 Podczas mycia stosować delikatny masaż skóry 
głowy. 

 Stosować dietę bogatą w witaminy z grupy B, bio-
tynę, jod czy kwas foliowy. Jeść mięso, ryby, jaja, 
rośliny strączkowe, zielonolistne warzywa, produk-
ty mleczne, otręby, kiełki, soję, orzechy, banany, 
kiwi, maliny, itd. 

 Ograniczyć intensywne modelowanie czy tapiro-
wanie. 

 Zrezygnować z lokówki, prostownicy oraz zabie-
gów chemicznych, 

 Warto pomyśleć o skróceniu włosów. Krótki włos 
jest lżejszy, więc mniej obciąża cebulkę. 

 
 Przykłady produktów wzmacniających i przeciw 
wypadaniu włosów: 
Revalid (tabletki), Vitapil (tabletki), Inneov (tabletki), 
Densitive (tabletki), Seboradin (ampułki), Dercos Ami-
nexil z Vichy (kuracja), H – Keratineum (szampon) oraz 
inne preparaty na bazie skrzypu polnego, bogate w 
mikro i makroelementy. 
                                                                                                                                                                          
    Klasy fryzjerskie ZSN nr 3                    
                                                               mgr Anna Kubicz 
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„Bliżej świata” – czyli AIESEC w Ekonomiku 

 W dniach 29.09.2013 – 06.10.2013 nasza szkoła gościła w ramach pro-
gramu AIESEC „ENTER YOUR FUTURE” zagranicznych praktykantów. Byli to Lily z 
Chin, Nhung z Wietnamu oraz Emine z  Tunezji.  
 Celem VII edycji projektu, w którym Ekonomik miał szczęście uczestni-
czyć, było sprowadzenie do woj. podkarpackiego 9 praktykantów z różnych za-
kątków świata, którzy w ciągu 6 tygodni prowadzili zajęcia z młodzieżą w 18 
szkołach ponadgimnazjalnych naszego regionu. Praktykanci, podzieleni na grupy 
2 lub 3 osobowe, spędzali w każdej ze szkół tydzień, gdzie przeprowadzili inte-
raktywne warsztaty w języku angielskim. Dodatkowo, każdy z gości miał przy-
dzieloną tzw. „host family” (rodzinę goszczącą), u której mógł zapoznać się z 
polską kulturą i tradycjami.  

 Zajęcia lekcyjne były prowadzone przez praktykantów w języku angiel-
skim. Przy czym towarzyszył naszym gościom nauczyciel prowadzący dany przed-
miot oraz opiekun językowy. Spotkania z uczniami naszej szkoły miały charakter 
prezentacji multimedialnych i dotyczyły m.in. kultury, geografii, polityki i historii 
krajów, z których pochodzili studenci. Nie brakowało ciekawych i rozmaitych 
szczegółów, dotyczących codziennego życia mieszkańców tak egzotycznych dla 
nas krajów np. co jest przysmakiem Wietnamczyków, czy też, dlaczego ucznio-
wie z Chin nie mogą wagarować? 
  Po zajęciach szkolnych zawsze staraliśmy się urozmaicić czas naszym 
zagranicznym gościom, dlatego wspólnie zwiedzaliśmy Łańcut, jeździliśmy na 
wycieczki po okolicy, organizując np. ognisko oraz aktywnie spędzaliśmy czas np. 
pływając. 

 Korzyści, jakie odniosła nasza szkoła, przerosły znacznie oczekiwania. 
Oprócz urozmaicenia lekcji, wzbudzenia ciekawości uczniów oraz zwiększenia ich 
motywacji do nauki, Ekonomik zyskał znacznie więcej. U młodzieży mogliśmy 
zaobserwować poprawę znajomości języka angielskiego oraz zrozumienie i dużą 
tolerancję dla odmienności kulturowej, rasowej oraz religijnej. Dzięki takiej for-
mie, uczniowie zdecydowanie przełamali bariery językowe oraz nabrali motywa-
cji do rozwijania własnej osobowości.    
 Wizyta gości przyniosła wiele pozytywnych wrażeń i wzbogaciła naszą 
szkołę o nowe przyjaźnie. Mamy nadzieję, że tak ciekawy tydzień zmotywuje 
młodzież do podróżowania i dalszej nauki języków obcych. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejny projekt z udziałem naszej szkoły.   

mgr Magdalena Krowicka 
                                                                                            szkolny koordynator projektu  

Witamy po wakacyjnej przerwie w nowym roku szkolnym 2013/2014.  
 

Gotowi na wszystko  zmagamy się  w zgłębianiu tajników naszych zawodów w klasach o profilu technik handlowiec, technik eko-
nomista, technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy i zasadniczej szkoły zawodowej o profesjach: kucharz, fryzjer, 
fotograf, sprzedawca, cukiernik, piekarz, stolarz, blacharz samochodowy, tapicer, lakiernik.  



  

VII edycja progra-

mu edukacyjnego    
  
 
 

„Kultura Bezpieczeństwa - Młodzi pracownicy 

bezpieczny start”. 
      Nasza szkoła już od wielu lat współpracuje z Państwową In-
spekcją Pracy w ramach realizacji programu edukacyjnego dla 
szkół ponadgimnazjalnych, dzięki któremu młodzi ludzie będą 
lepiej przygotowani do podjęcia pierwszej pracy. Działania pro-
wadzone przez szkołę na pewno w jakimś stopniu przyczynią się 
do tego, że wielu z nich uniknie wypadków, które spowodowane 
są brakiem wiedzy i świadomości zagrożeń zawodowych oraz 
będą mogli lepiej i skuteczniej zadbać o egzekwowanie należ-
nych im uprawnień pracowniczych.    

      Nauczyciele wdrażający program tj. mgr Barbara Cyma i mgr 
Małgorzata Skawińska, systematycznie biorą udział w organizo-
wanych przez Państwową Inspekcję Pracy konferencjach oraz 

wykładach. Wykorzystując otrzymane podręczniki „Kultura bez-
pieczeństwa”, przygotowane na potrzeby programu przez CIOP-
PIB w Warszawie oraz materiały promocyjno - informacyjne wy-
dane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzają 
lekcje z zakresu prawa pracy oraz organizują konkursy wiedzy z 
bezpieczeństwa i higieny pracy, na które są zapraszani przedsta-
wiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie .  

      W marcu ubiegłego roku inspektorzy PIP przeprowadzili kilku-
godzinne warsztaty dla uczniów pod tytułem „Co każdy pracow-
nik wiedzieć powinien”.  Omówione zostały umowy o pracę, spo-

soby rozwiązywania stosunku pracy, czas pra-
cy, obowiązki pracodawcy w stosunku do za-
trudnionych pracowników oraz przepisy doty-
czące norm dźwigania. Uczniowie obejrzeli też 
filmy pt. „Pierwszy dzień w pracy” i „Mniej 
dźwigaj”.  Na zakończenie spotkania odbył się 
quiz wiedzy. Nagrody powędrowały do najlep-

szych, a wszyscy uczniowie otrzymali tematyczne broszurki. W 
szkole pojawiły się plakaty na temat bezpieczeństwa w pracy.  

                                                                                  mgr Barbara Cyma 
                                                 nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Kuchnia Ekonomika, czyli Samorząd 

Uczniowski ZS nr 3 proponuje:  

Sałatka prosta, zdrowa i ekspresowa 
Koniec z wymówkami, że sałatki są skomplikowane, zaj-
mują dużo czasu i trudno je dobrze doprawić. Nie ma 
chyba prostszego sposobu na sałatkę niż ten: 
Lekka sałatka, niezwykle prosta do zrobienia, tania i co 
najważniejsze pyszna:) Taka niemal wiosenna (mimo 
jesieni)  
Sałatka „bez przepisu”, można wrzucić do niej niemal 
wszystko (np. paprykę, oliwki, kukurydzę), doprawić so-
sem koperkowo-ziołowym i zajadać z chlebkiem czy świe-
żą bułeczką. Idealna propozycja na drugie śniadanie, ale 
równie dobrze sprawdzi się np. w sezonie grillowym (już 
niedługo:) ).  

 
 

Składniki: 

 kilka listków sałaty 

 pomidor 

 kilka rzodkiewek 

 szczypiorek 

 troszkę sera żółtego lub sera feta 

 oliwa z oliwek 

 sos koperkowo-ziołowy  
Warzywa myjemy i kroimy, układamy na talerzu, posypu-
jemy serem i szczypiorkiem, polewamy odrobiną oliwy i 
posypujemy szczyptą przyprawy „sos koperkowo – zioło-
wy” – sos można przyrządzić wg przepisu na opakowa-
niu, ale wyraźniejszy i naszym zdaniem lepszy smak osią-
gniemy posypując sałatkę „suchym” sosem. Smacznego:)  

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  

Paradoksy rynkowe 

 Ekonomia i zagadnienia rynkowe przeciętnemu człowie-

kowi kojarzą się nieodparcie z dużymi fortunami i nudnymi pro-

cesami rynkowymi, trudnymi do 

zrozumienia dla niewtajemniczo-

nych. Ale ekonomia podobnie jak i 

inne nauki posiada także swoje 

ciekawe, nieraz interesujące obli-

cze, a w dodatku zagadnienia eko-

nomii chcemy czy nie chcemy do-

tykają każdego z nas dosłownie 

codziennie. I nie uświadamiając 

sobie tego stajemy się dzień po 

dniu mimowolnymi uczestnikami 

rynku. Za każdym razem gdy doko-

nujemy wyborów towarów w sklepie prezentujemy stronę popy-

tową, sprzedawca ze swoimi towarami stronę podażową. Te 

dwie siły nieustannie ze sobą rywalizują, bo my chcemy kupić jak 

najtaniej, a sprzedawca chce sprzedać jak najdrożej. Chyba każdy 

z nas zauważył prawidłowość, że im wyższa cena tym jesteśmy 

mniej skłonni do zakupu i odwrotnie. Ale jak w każdej regule i 

tutaj są wyjątki, czyli takie dziwne zachowania niby przeczące 

zdrowemu rozsądkowi. Zjawiska te nazywają się paradoksami 

popytu. Oto najciekawsze z nich: 

 „efekt owczego pędu”, który można przedstawić na przykła-

dzie mody, czyli kupowania pewnych rzeczy tylko dla tego, 

że inni też je kupują. W takiej sytuacji „modne” oznacza dość 

często „drogie”, ale o tym się nie myśli, 

 Efekt Veblena, który sprowadza się do kupowania rze-

czy tylko dla tego, że są drogie. Nie liczy się funkcjonalność, 

ani przydatność, ani nawet to czy się 

podobają kupującemu. Ważne są metki, 

które nieraz groteskowo prezentowane 

maja podkreślać prestiż posiadacza, oraz 

oczywiście wysoką cena, 

 „efekt snoba” polega na kupowaniu 

tylko tych dóbr i usług, których nie kupu-

ją inni i odwrotnie nie kupowaniu tego 

co kupują inni. Można powiedzieć skłon-

ność do bycia oryginalnym,  

 Paradoks Giffena, który polega na wzroście sprzedaży pomi-

mo wzrostu ceny. To dziwne zjawisko dotyczy podstawo-

wych artykułów spożywczych i obserwowane jest w okre-

sach nagłego wzrostu cen. Jest ono spowodowane obawą 

ludzi, że w przeszłości ceny wzrosną jeszcze bardziej. 

 Jak można zauważyć na podstawie powyższych przykła-

dów nawet zjawiska ekonomiczne, które dotykają każdego z nas 

na co dzień nie są jednoznaczne i „lubią” zaskakiwać.   

mgr Stefan Wosiek 

nauczyciel przedmiotów zawodowych 

 

Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie –Szkoła Promująca 

Zdrowie 

 W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła rozpoczęła sta-
rania o uzyskanie certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie ponie-
waż uznaliśmy, że poprzez  edukację zdrowotną  także i nasza 
młodzież powinna nauczyć się dbać o zdrowie zarówno własne 
jak  i społeczności, w której żyje. 
Koncepcja  SzPZ narodziła się w Europie w połowie lat osiemdzie-
siątych, a w roku 1992 utworzono Europejska Sieć SzPZ, która 
zakłada, że: 
-szkoła promująca zdrowie to inwestycja dla edukacji, zdrowia i 
demokracji, 
-każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien 
mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie. 
Polska była jednym z  pierwszym z krajów , które włączyły się do 
sieci SzPZ w 1992 roku. 

 W związku z tym , nasza szkoła od wielu lat stara się pro-
pagować wśród młodzieży oraz całej społeczności szkolnej zdro-
wy styl życia poprzez różnego rodzaje działania prozdrowotne. 
 W dniach 29 września do 5 października 2013 r. przeży-

waliśmy Tydzień zdrowia pod hasłem: „Promocja zdrowego od-
żywiania i ruchu na świeżym powietrzu”. 
 W niedzielę 29  września uczestniczyliśmy w pikniku ro-
dzinnym zorganizowanym z okazji Dni Powiatu Łańcuckiego. Ucz-
niowie i nauczyciele naszej szkoły zachęcali do zdrowego stylu 
życia i odżywiania się, częstując uczestników pikniku jabłkami. W 
poniedziałek wyruszyliśmy na ulice miasta aby popularyzować 
ideę zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej np. uprawiania 
Nordic Walking oraz spożywania owoców i warzyw. 
 W kolejnych dniach liderzy młodzieżowi przekazywali 
podczas lekcji swoim koleżankom i kolegom przygotowane w 
formie prezentacji multimedialnej informacje o zdrowym stylu 
życia. Ponadto zachęcali rówieśników do spożywania owoców i 
warzyw, częstując zdrowymi jabłkami i marchewkami oraz pysz-
nym sokiem z owoców. 
 Odbył się również konkurs wiedzy o zdrowiu, w którym 
wzięli udział przedstawiciele dziesięciu klas. Dwuosobowe druży-
ny rywalizowały między sobą rozwiązując  ,,witaminową krzy-
żówkę”, rebusy, test wiedzy, jak również rozpoznając zmysłami 
smaku i węchu owoce oraz warzywa. Wszystkim konkursom to-
warzyszyła miła atmosfera i wesoły nastrój. 
W czwartek uczennice z klasy III f przekazały ideę  szkół promują-
cych zdrowie nauczycielom z naszej szkoły, a  szkolny kabaret 
zapoznał nas ze ,, sportami kobiet”. 
Przez cały tydzień w szkole widoczne  były hasła i plakaty o tema-
tyce zdrowotnej. 
 W tym miejscu chcemy zachęcić młodzież oraz społecz-
ność lokalną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez zdro-
we odżywianie się, a także aktywność fizyczną, ponieważ ruch to 
zdrowie.  Z kolei zdrowy człowiek jest radosny i uśmiechnięty, a 
przecież właśnie o to chodzi w naszym życiu, by przez nie iść z 
uśmiechem mimo przeciwności losu. 
 

mgr Anna Bednarska 
koordynator projektu 

Ekonomik na wesoło 

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ścią-
ganiu, 
- I my też wierzymy! - odpowiadają...  
 
W szkole: 
- Hej ty tam, pod oknem-kiedy był pierwszy rozbiór Polski? 
- pyta nauczyciel 
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam....  
 
Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 
-Co to jest? 
-Szkielet. 
-Czego? 
-Zwierzęcia. 
-Ale jakiego? 
-Nieżywego! 
 
Samorząd Uczniowski ZS nr 3 

http://do-kawy.blog.onet.pl/2012/03/06/salatka-prosta-zdrowa-i-ekspresowa/

