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Pierwsze kroki na rynku pracy

Klasa 2a XIII LO im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Lublinie uczestniczyła w
warsztatach na temat pierwszych kroków
na rynku pracy. Miały miejsce w szkole, a
prowadzone
były
przez
studenta
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Warsztaty te trwały dwie godziny lekcyjne i
poruszały, aktualne dla licealistów, tematy
pierwszej pracy. Zajęcia rozpoczęły się od
dość
niespodziewanej
zabawy
rozluźniającej. Polegała na tym, żeby klasa
powiedziała od początku do końca cały
alfabet. Trudność tkwiła w tym, że gdy
dwie osoby wymieniły równocześnie tą
samą literę, gra powtarzała się od nowa.
Później pan Szymon rozdał nam karty

pracy, mające na celu zaplanowanie
kariery. Pokrótce omówił wszystkie jej
punkty, po czym podzielił nas na trzy
grupy. Naszym zadaniem było ułożenie
idealnego CV. Warsztaty okazały się
ciekawe i praktyczne. Pokazały nam jak
wyznaczać sobie cele zawodowe i je
realizować. Dowiedzieliśmy się również jak
prawidłowo napisać ,, Curriculum Vitae "
oraz jak powinniśmy zachować się na
rozmowie kwalifikacyjnej. Pan Szymon
wskazał nam strony internetowe, pod
których adresem można szukać ofert
pracy. Klasa była bardzo zadowolona
z warsztatów i na pewno chciałaby wziąć
udział w kolejnych.

Jak rozwijać zainteresowania ?
Jak
rozwijać
zainteresowania?
Zainteresowania są ważne dla rozwoju
intelektualnego człowieka. Każdy człowiek
powinien
posiadać
zainteresowania
i ponadto rozwijać je. Nie zawsze jednak
mamy na to czas. Między pracą, a domem
mamy ochotę tylko na odpoczynek. Jak
wykrzesać z siebie młodzieńczy zapał
i rozwijać swoje pasje? Dowiesz się
czytając ten artykuł.
Co możemy zyskać ?
Zainteresowania pozytywnie wpływają na
człowieka. Kształtują jego indywidualność,
pozwalają lepiej poznać samego siebie.
Czas poświęcony na rozwijanie swoich
pasji procentuje. Ten czas pozwala na
rozwój duchowy i intelektualny. Nie

pozbawiaj się więc swojej szansy i nie
mów, że nie masz czasu. Czasu jest
w sam
raz,
tylko
Ty
nim
źle
gospodarujesz! Gdy wracasz do domu, nie
siadaj bezmyślnie przed telewizorem. To
największy pochłaniacz czasu. Nie
zdążysz się obejrzeć jak minie kilka
godzin, które ani Cię nie wzbogaciły, ani
nie zrelaksowały. Przesiedziałeś kilka
godzin i nic poza tym. Całego życia nie
można spędzić przed telewizorem! Po
pracy musisz znaleźć przynajmniej
godzinę
dla
swojej
pasji.
Ich
pielęgnowanie sprawia, że stajemy się
szczęśliwsi,
spełnieni
i zrealizowani
życiowo. Pasja daje nam ogromną
satysfakcję, że dążymy do czegoś w życiu
i nie spuszczamy tego celu z oczu.

Nigdy sie nie poddawaj

http://old.gminanur.pl/cms_foto/

Małymi krokami do celu
Jeśli Twoje zainteresowanie sporo
kosztuje (np. wędkarstwo, elektronika,
podróże) to nie znaczy, że masz z tego
rezygnować. Koszty często bywają
przeszkodą w realizowaniu pasji, ale na to
też jest sposób. Na co dzień możesz
rezygnować z małych przyjemności batonika lub innych słodkości na rzecz
swojej pasji. Miesięcznie na pewno sporo
zaoszczędzisz, a te pieniądze możesz
przeznaczyć na rozwój swojej pasji. Nie
od razu Rzym zbudowano, ale na pewno
po jakimś czasie zrealizujesz swój cel.
Raz zaoszczędzisz mniej, raz więcej, ale
gdy osiągniesz cel wypełni Cię poczucie
dumy i ogromna satysfakcja. Bądź tylko
wytrwały!

Nie dbaj o opinie innych, którzy mówią, że
Twoja pasja nadaje się tylko dla
młodszych. Pamiętaj, że nieważne na ile
lat wyglądasz, tylko na ile lat się czujesz.
Ciało może się starzeć, ale duch wcale nie
powinien! Nie daj się przykuć do fotela
tylko podążaj za swoimi pragnieniami. To
uczyni Cię szczęśliwym i na pewno
zdrowszym od dziadka siedzącego
wiecznie przed telewizorem. Aktywność
jest sprzymierzeńcem zdrowia, więc przez
swoją pasję zadbasz nie tylko o dobry
nastrój, lecz także o zdrowie. Bądź sobą
i nie pozwól odebrać sobie swoich
marzeń. Żyj pełnią życia, a będziesz mógł
bez wyrzutów sumienia spojrzeć w lustro
i powiedzieć, że „Żyłem jak chciałem”.

http://fmgreviews.files.wordpress.com

http://bi.gazeta.pl

Złam język
Zbiór zdań, których wypowiedzenie sprawi Ci niemałą trudność ;)


Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty
dzień na strzelistym drzewie.



Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?



Leży Jerzy obok wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden leży Jerzy.



Na wyścigach wyścigowych wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową
wyścigówkę o numerze sześć.



Szedł Sasza szosą podczas suszy suchą stopą.

Humor maturalny


Szlachta w “Panu Tadeuszu” była bardzo gościnna, bo jak przyjechał Pan
Tadeusz na koniu to o nic się go nie pytano, tylko dano mu siana.



Gramatycznie rzecz biorąc dziewczyna ma inną końcówkę niż chłopiec.



Górnik pogłaskał konia po głowie i cicho zarżał.



Pot spływał po nim od stóp do głów.



Mężny Roland leżąc na polu walki widział swój koniec.

Memy na umilenie szkolnych dni

