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Witamy ponownie!
Siemka czytelnicy!
Cała redakcja pod przewodnictwem pani
Teresy Szulczewskiej, wita Was po
trzymiesięcznej przerwie! Szczególne
ukłony dla Pierwszaków, którzy będą
mogli przekonać się, jaka cudowna jest
Nasza Szkoła. Chcemy byście czuli się
z nami swobodnie i bezpiecznie.
Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami!
Zapraszamy do współredagowania
gazetki [warsztaty dziennikarskieśroda od 15:00 sala 14 lub 204]
Starszym klasom natomiast, życzymy
zapału do nauki, mniej wymagających
nauczycieli, a dla maturzystów
szczególne życzenia, zwłaszcza, że
część z nich będzie pisała Nową
Maturę. Wszystkim życzymy
powodzenia i trzymamy kciuki! :)
A Naszym kochanym Pedagogom
cierpliwości, ambitnych i wdzięcznych
Uczniów! Zdrowia, sił, entuzjazmu i
pogody ducha.
W tym numerze znajdziecie :
-Zmiany MRS-u
-Wywiad z Panią I.Michalak
-Letni obóz żeglarsko-językowy
-Integracja Pierwszoklasistów
-Poznańskie Salony Maturzystów
-I Młodzieżowy Sejmik Wojewódzki
-Dzień Chłopaka
-Łowcy Burz
-Satyra w krótkich majteczkach
-Mózgowce

Zmiany w samorządzie
uczniowskim
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W tym roku MRS-owi
przewodniczyć będzie Agnieszka
Szymkowiak (Ia). Jej zastępcą został
Mateusz Dzioch (1ea), a
skarbnikiem, kierująca do tej pory
Samorządem Uczniowskim, Agata
Gorgiel (IIIa).
Redakcja gratuluje i życzy
powodzenia w działalności i dużej
kreatywności.

Red.

Wywiad z Panią Izabelą MichalakBibliotekarką szkolną
1. W tym roku obchodzimy 'Rok Czytelnictwa'. Czy dostrzega Pani zainteresowanie uczniów
książkami?
To że obchodzimy Rok Czytelnictwa nie ma większego wpływu na jego wzrost, ale jest grupa uczniów,
dla których pasją jest czytanie książek i którzy z niecierpliwością czekają na nowości pojawiające się
w bibliotece.
2. Jakie książki najczęściej wybierają uczniowie?
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się nadal popularne serie o wampirach, ale również książki znanej
autorki Emili Griffin. Czytanie lektur szkolnych tak naprawdę nie jest więc jedynym kontaktem młodych
ludzi z literaturą. Młodzież wybiera przede wszystkim książki zagranicznych autorów. Wielu nastolatków
szczególnie chętnie sięga także po tytuły, na podstawie których zostały zrealizowane adaptacje filmowe.
3. Czy obawia się Pani, że uczniowie w ogóle nie będą czytać książek?
Otóż powszechnie panuje pogląd, że czytanie nie należy raczej do ulubionych rozrywek współczesnej
młodzieży. Ale czy tak jest rzeczywiście? Nie do końca. Zawsze znajdzie się grupa osób mniejsza lub
większa w danym roczniku, która oprócz lektur wypożycza pozycje chociażby z działu literatury
obyczajowej czy fantastycznej.
4. Czy ma Pani pomysł na większe zainteresowanie uczniów książkami?
Na pewno propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie konkursów, przede wszystkim wyjście
na zewnątrz do potencjalnego czytelnika, zachęcić ofertą biblioteki tak, aby uczeń chciał do niej zajrzeć
i pozostać na dłużej :)

Tymoteusz Bil
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Letni obóz
żeglarsko-językowy
W dniach 18.08-27-08-2014 młodzież z ZST ZBĄSZYNEK wzięła udział
w letnim obozie żeglarsko-językowym
na terenie ,,Folwarku Amalia'' w Lubikówku. Głównymi koordynatorami obozu
byli nasi nauczyciele - p.Ryszard Braun
oraz p.Mariusz Mazurek. Program pobytu obejmował
zapoznanie się z żeglarstwem, windsurfingiem oraz
podszlifowaniem języków niemieckiego i angielskiego. Po
przyjeździe uczestnicy zostali zakwaterowani
w apartamentach, które posiadały dwie łazienki, kuchnię,
salon oraz 4 pokoje( 2,3 i 5 osobowe).
W trakcie trwania obozu uczniowie codziennie od 10 rano
do 13 w południe wraz ze swoją grupą oddawali się
żeglarstwu i pływali na deskach windsurfingowych- cały
czas pod bacznym okiem Opiekunów, którzy dawali im
cenne wskazówki i wykłady. Od 16 do 18 odbywały się
zajęcia językowe, podczas których oswajali się z językiem
obcym, grali w gry oraz rozwiązywali ciekawe zadania.
Ponadto organizowane były zabawy taneczne, wspólne ogniska oraz mecze w siatkówkę czy
piłkę nożną. Dzięki końcowemu egzaminowi uczniowie mogli sprawdzić ile się nauczyli i
przetestować to w praktyce. Koszt obozu wynosił 100 zł, a patrząc na zadowolone miny
uczestników, na pewno nie były to zmarnowane pieniądze! :)

Patrycja Sibila

Pierwszoklasiści już zintegrowani
W dniach od 11 do 12 września br. odbyła się wycieczka integracyjna do Zbąszynia dla Uczniów
debiutujących w Naszej Szkole. Uczestnicy wraz z Opiekunami zamieszkali w ośrodku
wypoczynkowym „Pod Basztą”. Czas mieli doskonale zorganizowany. Pani Pedagog- Mariola
Szukalska przeprowadziła ćwiczenia, zajęcia, które
ułatwiły zapoznanie się. Odbywały się również
rozgrywki sportowe, gimnastyka rekreacyjna- zumba
(Pani Wioletta Muszyńska). Wszyscy uczestnicy
skorzystali z możliwości pływania na szkolnych jachtach
oraz poznania arkanów wiedzy żeglarskiej wraz z
Instruktorami [Pan Ryszard Braun I Mariusz Mazurek].
Integracji służyły również spotkania przy ognisku i
wspólne śpiewy. Jedna z uczestniczek powiedziała:
„Dzięki tej imprezie udało Nam się zawiązać pierwsze
znajomości i przyjaźnie, które będą trwały przez wiele lat.
Był to dla Nas niezwykle mile spędzony czas, w
świetnym towarzystwie. Myślę, że długo będziemy
wspominali ten wyjazd”.

Wspólne ognisko klas pierwszych
Red.
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To już niedługo Nasi Maturzyści będą wybierać nową szkołę i decydować o swojej przyszłości.
Uniwersytety przedstawiają liczne oferty zgodnie z zainteresowaniami Uczniów i
zapotrzebowaniem rynków pracy.15 września 2014 roku klasa IIIa, IVm oraz IVi wraz z
Nauczycielkami odwiedzili „Poznańskie Salony Maturzystów”. „Poznań jest znakomitym
miastem do studiowania, do zabawy i do prac”- podkreślali organizatorzy.

Uczniowie Naszej Szkoły wraz z Opiekunami.

Wyjazd do Poznania zaproponowała Pani Bibliotekarka. Wszyscy Maturzyści byli
zainteresowani Jej propozycją i wyrazili swoją chęć uczestnictwa w „Poznańskich
Salonach Maturzystów”. Odbywały się one 15 i 16 września, jednak dla Nas
korzystniejszy był 15 września, czyli Nasz ulubiony poniedziałek. Droga do celu była
męcząca i długa, co spowodowane było licznymi trudnościami z dotarciem. Jednak
nareszcie znaleźliśmy się na miejscu. Uniwersytet wyglądał niczym College z
amerykańskich filmów i bardzo się wszystkim spodobał, tak samo na zewnątrz jak
i w środku. W korytarzach można było spotkać przedstawicieli szkół wyższych z całej
Polski m.in. Poznania, Zielonej Góry, Wrocławia, a nawet Krakowa i Szczecina.
Wykład o Nowej Maturze 2015 nieznacznie uspokoił licealistów, którzy będą zdawać
nową maturę jako pierwsi. Jak każdy wyjazd, nie mógł się on zakończyć bezpośrednim
powrotem do domu, a więc były i zakupy oraz wizyta w McDonald’s.

!
Wszystkim Maturzystom życzymy dokonania dobrych wyborów uczelni wyższych.

Daria Szulc
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I Lubuski Sejmik Młodzieżowy !!
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Aktywna dyskusja, której czynnymi uczestnikami była młodzież z różnych szkół
ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego zorganizowana była w ramach obchodów 25-lecia
wolności oraz 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. – „Bardzo się cieszę, że tu
jesteście, bo to świadczy o tym, że chcecie brać sprawy w swoje ręce” – mówiła do młodych
radnych marszałek Elżbieta Polak. Podczas obrad uczestnicy sejmiku dyskutowali nad tezą
„25 lat wolności: Jednostka nie zerem lecz siłą – wystarczy tylko chcieć”.

Nasi Uczestnicy sejmiku z Panią MarszałekElżbietą Polak.
Główną atrakcją całego spotkania była
możliwość udziału w prawdziwych obradach.
Wszyscy przedstawiciele grup zostali podzieleni
na partie, którym przewodniczył radny. Zadaniem
posłów było przedstawienie swojej pozycji
odnosząc się do tezy „25 lat wolności: Jednostka
nie zerem lecz siłą – wystarczy tylko chcieć”.
Wygłaszane poglądy były do siebie zbliżone,
większość twierdziła, że w jednostce siła i w
każdej grupie znajduje się człowiek, który jest
liderem i wcześniej potrafił przekazać swoje idee.
Na koniec każdy z uczniów mógł zadać pytanie
Pani Marszałek oraz otrzymał podarunki. Dla
Naszego kolegi i koleżanek na pewno było to
niesamowite doświadczenie i wiarygodna zachęta
do uczestnictwa w przyszłych wyborach.

22.09.2014 czworo Uczniów Naszej
szkoły: Basia Chorobińska, Adrianna
Gołebiowska, Daria Szulc wraz
z głównym przedstawicielem grupy
Jakubem Tyszkiewiczem udała się
do Urzędu Marszałkowskiego
w Zielonej Górze. Młodzież miała
okazję wysłuchać interesujących
wypowiedzi Przewodniczącego Sejmiku
Wojewódzkiego - Tomasza Możejki,
Pani Marszałek - Elżbiety Polak oraz
wysłuchać koncertu muzyki poważnej.

Panel dyskusyjny

Natalia Pawlik
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Dzień Chłopaka 2014
30.09.2014r w Naszej Szkole odbył się Dzień Chłopaka.
Wszyscy wybrali się do Domu Kultury na program
artystyczny, który przygotował MRS. Kilka dni
wcześniej przeprowadzono ankietę wśród
dziewczyn ,które wybrały sześciu chłopaków
uczestniczących w rywalizacji o tytuł „Mistera ZST’’.
Na scenie wystąpili Szymon Wieczorek IA, Damian
Hołowacz IIA, Michał Janas IIEA, Mateusz
Maciejewski 3I, Grzegorz Napierała 4I oraz Grzegorz
Waligóra 4M. Chłopcy zmagali się w różnych
konkurencjach, np. zaplatanie warkocza,
zaprezentowanie pogody, rozpoznawanie twarzy
znanych kobiet, znajomość tytułów lektur oraz
zaplanowanie romantycznej kolacji i zaproszenie na nią
dziewczyny. Mimo starań wszystkich uczestników, III
miejsce zajął Grzegorz Napierała , II-Szymon
Wieczorek, a Misterem ZST został tegoroczny
maturzysta Grzegorz Waligóra.
Zwycięzca otrzymał puchar oraz bon na dzień bez
pytania. Wybrano także Najsympatyczniejszego
Nauczyciela ,którym jest[według uczennic] Pan Marcin
Kumke. Czas między konkurencjami umilały Nam
śpiewem Ania Kokot oraz Alicja Urbanowicz , a także
występ szkolnych cheerleaderek „Whispers’’. Atrakcją
był także spontaniczny taniec solowy Mateusza
Maciejewskiego, który został nagrodzony gromkimi
brawami.

Zacięta rywalizacja chłopców

Od lewej: Szymon Wieczorek,
Grzegorz Waligóra i Grzegorz Napierała

Agata Gorgiel
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Łowcy burz w Naszej Szkole

30 września br. gościliśmy
Naszych Absolwentów, którzy
pasjonują się zjawiskami
atmosferycznymi i jeżdżą w
poszukiwaniu silnych wrażeń
,‚tam gdzie słychać wyładowania i
widać błyski piorunów”.
Uczestnicy spotkania mogli
obejrzeć zdjęcia i filmy oraz
porozmawiać z Prelegentami.
Prowadzący spotkanie- Piotr Karcz i Robert Michalski

Satyra w krótkich majteczkach
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:
- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku Sylwester wypada w
piątek?
A na to druga:
- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!
Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii.
Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich
powinno otrzymać prezent:
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto
nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co
każe?
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie:
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę.

Red.

Mózgowce...	
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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 IIIa. Wszystkie osoby biorą udział w losowaniu. Cztery losowe
osoby zdobędą numerek rotacyjny od odpowiedzi, czy
niezapowiedzianej kartkówki. Plakietkę należy wykorzystać w ciągu
30 dni i oddać nauczycielowi, u którego chcecie się zwolnić od
odpowiedzi.
W pewnym momencie dwie planety i gwiazda (dookoła której krążą
owe planety) ustawiły się w jednej linii. Pierwsza planeta obiega
gwiazdę w ciągu 2 lat, a druga z nich w ciągu 4 lat. Po ilu latach
wszystkie trzy ciała niebieski ustawią się ponownie w jednej linii?
Na pastwisku pasą się krowy, owce i kaczki. Owiec jest więcej niż
kaczek. Owce i kaczki mają łącznie sto głów i nóg i jest ich łącznie trzy
razy więcej niż krów.	

Ile krów pasie się na pastwisku?
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