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25 czerwca. Numer VII, kontynuacja „KOLEJÓWKI” - „EUROSZKOŁY”

„ Lato, lato, lato czeka,

lato wzywa nas z daleka !
Już za parę dni, za dni parę.!
Weźmiesz plecak swój i
gitarę.
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras bądźże zdrów
Do widzenia wam canto,
cantare! ’’

„Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak węgorz?
Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą?
Dlaczego te dziewczyny nas kochają za bezczelność?
Dlaczego to trwa tylko 2 miesiące a nie wieczność?”

W tym numerze znajdziecie :
-„Wywiad z Naszą Panią Dyrektor:
- „Przykładowe trasy turystyczne”
- „Najlepsze ćwiczenia na daną partię ciała”
- „Najciekawsze miejsca w Polsce do odwiedzenia”
- „ Przepisy na letnie koktajle”
- „Satyra w krótkich majteczkach„
- „ Mózgowce”

Rozmowa z mgr Ewą Omelczuk
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Dyrektorem Naszej Szkoły
-Powoli dobiega końca rok szkolny
2013/14. Jak Pani ocenia ten rok?

-Myślę, że był to wyjątkowo pracowity rok,
zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.
Sądzę jednak, że na pewno pozytywnie
zakończy się on dla większości uczniów.
Weszło również w życie wiele zmian, np.
nowe pracownie, które udało się zmodernizować,
jak również od strony organizacyjnej- po raz
pierwszy klasa IIi będzie zdawała egzamin
zawodowy w nowej formule.

Fot. Ewa Dajczak

-Jakie wydarzenia uważa Pani za najważniejsze
w tym roku?

-Dużo się dzieje w naszej szkole, ale myślę, że na szczególną uwagę zasługują
imprezy, które są wpisane w nasz kalendarz, np. Wagary ZST, podczas
których gościliśmy dużo osób z pobliskich gimnazjów, Dzień Patrona.
Wszystkie imprezy przygotowywane pod kierunkiem nauczycieli były udane.
-Co uważa Pani za sukces, a co za porażkę?

-Sukcesem jest to, że szkoła się rozwija i nie mamy problemu z naborem. Nie
wszystko udało nam się zrealizować tak, jak sobie zaplanowałam, ale nie
uważam tego za wielką porażkę.
-Jakie są plany na przyszły rok szkolny?

-W przyszłym roku szkolnym będziemy starali się podtrzymać poziom
kształcenia, zwiększać go. Będziemy kładli większy nacisk na przygotowanie
uczniów do egzaminów zawodowych. Będziemy starać się o dotacje na
projekty i zajęcia pozalekcyjne, czy powtórzyć formułę staży u pracodawców
poza granicami naszego kraju.

Tymoteusz Bil

Idealne koktajle na lato
Bananowy:
Składniki:
-banany
-płatki kukurydziane
-jogurt owocowy (najlepiej truskawkowy)
może przyozdobić bitą śmietaną.

Truskawkowy:
Składniki:
-1/2 kg truskawek
-1 l jogurtu naturalnego (kefiru lub
maślanki albo zsiadłego mleka)

Sposób przygotowania: Banan
pokroić w kawałki. Dodać do tego
jogurt, wsypać do miksera. Mieszać.
Następnie wlać masę do szklanki i
posypać płatkami kukurydzianymi.
Smacznego!

Sposób przygotowania: Truskawki
umyj kilka zostaw do dekoracji, pozostałe
odszypułkuj. Zmiksuj truskawki z mocno
schłodzonym jogurtem (kefirem, maślanką
lub zsiadłym mlekiem). Rozlej do
szklanek, każdą udekoruj ćwiartakmi
truskawek z szypułkami.

Z kiwi:
Składniki:
-2 szt. kiwi
-1/2 szt. banana
-1/3 szklanki wody

Owoce obrać, pokroić na kawałki i
wrzucić do blendera. Dolać odrobinę wody
i zmiksować.
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A czy znasz Naszą piękną okolice? Możesz ją zwiedzić!!
nawet na rowerze.

Przykładowe trasy turystyczne:
Trasa szlaku w Gminie Zbąszynek: z kierunku Nowa Wieś Zbąska – Kosieczyn
– Chlasatwa – Dąbrówka Wlkp.

Kolejna trasa: Zbąszynek PKP – wiadukt kolejowy – kierunek Nowy
Gościniec – Rezerwat Przyrody „Kręcki Łęg” – Kręcko – Kręcka Winnica
(granica gminy) - Podmokle Małe – Rezerwat Przyrody „Laski”....
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Najlepsze ćwiczenia na daną partię ciała !!
!
!
Fałdki na brzuchu, obwisłe ramiona, płaskie pośladki – do lata zostało
mało czasu, a ty ciągle masz sporo do zrobienia z własnym ciałem? Na
kompleksowy trening nigdy nie jest za późno! Co miesiąc aż do
czerwca, będziemy Ci w tym pomagać.

Oprzyj dłonie o podłogę. Unieś
ugiętą nogę w bok tak, by była
równolegle do podłogi. Opuść nogę,
ale nie opieraj jej o podłogę.
Wykonaj 3 serie po 15 powtórzeń
zmieniając nogi.

Zrób krok do przodu lewą nogą i
wykonuj przysiad, aż wysunięte
kolano znajdzie się pod kątem
prostym. Wróć do pozycji
wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 10
razy i następnie zmień nogę.
Wykonaj po 3 serie na lewą i prawą
nogę.

Nie pozwól by twoja sylwetka utraciła jędrność! Prezentujemy 2 najlepsze ćwiczenia na
pośladki, dzięki którym nawet w okresie jesienno-zimowym będziesz mogła pochwalić
się zgrabną pupą.
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Urokliwe miejsca w Naszym kraju,!!
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które warto zwiedzić.

Uczniowie Naszej Szkoły 12 czerwca
2014 uczestniczyli w wycieczce do
Ogrodu Botanicznego w Wrocławiu.
Powstał on z podziwu dla japońskiej sztuki
ogrodowej, a w jego tworzeniu brali udział
specjaliści z Kraju Kwitnącej Wiśni.
Ponadto zobaczyli Halę Stulecia, Iglicę,
multimedialną wrocławską fotannę oraz
największą pergolę w Parku Szczytnickim.
Dzięki naszemu duszpasterzowi ks.
Damianowi zwiedziliśmy również Katedrę
Wrocławską.

Zamek z kompleksem parkowym
Zamek jest jednym z najciekawszych
zabytków Międzyrzecza(30 km- PKS, PKP
od Zbąszynka). Ruiny zamku otacza fosa,
wzdłuż której biegnie zachowany wał
zewnętrzny dawnego podgrodzia. Został on
wzniesiony za panowania Kazimierza
Wielkiego.

Można też zwiedzić największą w Polsce
kolekcje portretów trumiennych.
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Atrakcy jna oferta wakacy jnego
wypoczynku dla każdego ucznia
Naszej Szkoły.

NIE PRZEGAP!

Letni obóz językowo-żeglarski.
W dniach 15-24 sierpnia ZST w Zbąszynku organizuje letni obóz żeglarskojęzykowy. 10 dni szkolenia i nauki w „Folwarku Amalia” nad jez. Lubikowskim
finansowane jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach realizowanego
od 10 m-cy projektu: „Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie
kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia … w
Zbąszynku.” W cenie transport, zakwaterowanie, wyżywienie, doskonalenie jęz.
ang. i niem., nauka żeglarstwa jachtowego i windsurfingu oraz gry i zabawy. Za
każdy dzień zapłacisz tylko 10 zł skorzystaj z atrakcyjnej oferty i zgłoś się do
Pana Ryszarda Brauna.

Humor z dzienniczków uczniów.
U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się
zapalała	

Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć	

Antek ciężko pracował rękami a Boryna językiem	

Zenon kochał Elżbietę mimo, że był w ciąży z Justyną	

Ziębowicz wyrzucał sobie to, że popełnił samobójstwo	

Wokulski zakupił klacz od Krzeszowskiego, aby później prosić o jej
rękę	

Zygier miał ospowata sylwetkę kulturysty a jego wyłupiaste oczy
ładnie przylegały do twarzy	

Zachowanie dzieci dalece odbiega od rzeczywistości
Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i
skór
Daria Szulc

Mózgowce...	

W każdym numerze na ostatniej stronie znajdziesz kącik, w którym
będzie można się zrelaksować i trochę pogłówkować. Zasada jest
prosta: rozwiązaną zagadkę przynosicie do Adrianny Gołębiowskiej z
klasy IIa. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. Cztery losowe
osoby zdobędą numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy
niezapowiedzianej kartkówki.

Pomyśl sobie o liczbie, dużej liczbie, która ma dokładnie
wszystkie cyfry, 10 cyfr. Pomyślałeś/aś? Dobrze. Teraz znajdź
jeszcze 5 takich liczb, wszystkie po dziesięć cyfr, różnych
cyfr. Już? Teraz wszystkie sześć liczb zsumuj. Nikt nie mówił,
że będzie łatwo. Policzyłeś/aś? Czy wynik jest dużą liczbą,
dziesięciocyfrową, a każda cyfra różna? Nie? - myśl od nowa.
Wiesz już jakie to liczby? Napisz. Odpowiedz.
Uważaj! Pierwszą cyfrą żadnej z liczb nie może być zero.
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