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Koniec roku szkolnego,
więc czas na podsumowania!!!
Oto sukcesy, które rozsławiły Naszą Szkołę w kraju

Wiadomości ZST I miejsce

Pan Danie

l Dajczak

Teledysk ZST II miejsce

Najbard
zie
Nauczyc j innowacyjny
iel w Po
lsce !
Supertechnik Mechatronik Finały

W tym numerze :
-A ty jak spędzisz swoje
wakacje???
-PRAKSY W NIEMCZECH
-Smacznego!
-Co ja „pacze” ???
-Co nowego w świecie gier
-Pierwsza pomoc
-Wakacyjne życzenia

IV miejsce Unihokej

I miejsce Siatkówka

A ty jak spędzisz swoje wakacje???
Kilka naszych propozycji:
Miłe wieczory…

…autostopem z
przyjaciółmi…

…wspólne kąpiele…

…smażing na plażingu…

…wyluzuj…

…łam zasady…

…dbaj o zdrowie.

Kamil Olejniczak

PRAKSY W NIEMCZECH

Od 3 maja 2015 roku Uczniowie
Technikum z Naszej Szkoły już po raz drugi
uczestniczyli w miesięcznym stażu
zagranicznym w Niemczech w ramach
Programu EFS POWER. Łącznie jechało
29 osób, w tym 4 architektów krajobrazu,
13 informatyków, 4 elektryków
i 8 mechatroników. Opiekunami grupy byli
Panowie: Edwin Pracuk, Mariusz Mazurek,
Mariusz Graczyk oraz Pani Jolanta Kulesza.
Po pięciodniowym tygodniu wytężonej
pracy podczas weekendu wypoczywaliśmy
zwiedzając kraj naszych
Gospodarzy, między innymi:
Lipsk, Berlin i Drezno.

WARTO BYŁO :D

Joanna Zuza

Sałatka Owocowa:
„Budżetówka”
-truskawki
-maliny
-porzeczki
-jabłka
-kiwi
-banany
Wszystko pokrój i wymieszaj,
umieść w wydrążonym arbuzie

SMACZNEGO !!!
Sałatka z sezonowych warzyw
z ogródka:
-sałata
-rzodkiewki
-pomidory
-ogórki
-szczypiorek
-koperek
-ugotowane jajka (według uznania)
-jedna/dwie łyżki majonezu
-sól, pieprz
Wszystko pokroić i wymieszać

Co ja „pacze” ???
TERMINATOR
Niedaleka przyszłość. W roku 2029 John
Connor stoi na czele podziemia, walcząc
z zagrażającymi ludzkości cyborgami. W
tej nierównej walce musi zmierzyć się z
siłami przeszłości i … przyszłości. Aby
zapewnić sobie życie, wysyła w
przeszłość zaufanego porucznika Kyle'a
Reese'a, który musi uratować matkę
Connora przed śmiercią. Ale to, czego się
dowiaduje, zmienia wszystko.
Premiera: 25 czerwca 2015

HITMAN
Bohater bijącej rekordy popularności serii
gier komputerowych "Hitman", powraca
w nowym wydaniu. Tytułowego agenta
47 zaprojektowano genetycznie, by był
najbardziej skutecznym zabójcą w
historii. Jest znany tylko z ostatnich
dwóch cyfr kodu, który wytatuowano mu
na karku. Obdarzony niezwykłą siłą,
szybkością i inteligencją jest niepokonaną
maszyną do zabijania. Musi stawić czoło
ogromnej korporacji, która planuje
odkryć jego przeszłość i stworzyć armię
super zabójców.
Premiera: 28 sierpnia 2015
MINIONKI
Gru zostaje zatrudniony przez tajną
organizację, aby powstrzymać złą Scarlet
Overkill, która u boku męża, wynalazcy
Herba, planuje przejąć władzę nad
światem.
Premiera: 26 czerwca 2015

Kamil Olejniczak
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Star Wars: Battlefront to nie jest
jedynie Battlefield z podmienionymi
skórkami. Po rozegraniu jednego meczu
można odnieść wrażenie, że DICE jest
na tropie zrealizowania najlepszej gry
w swoim portfolio.
Zapowiadana premiera gry: listopad
2015.
Trzecia część Battlefronta będzie
oferować grafikę, która ma rozłożyć
na łopatki nawet najbardziej
wymagających graczy. Trailer
t worzony ponoć na silniku gry potrafi
powalić, lecz jak będzie naprawdę ?
do walki przyjdzie nam stanąć po
obydwu stronach mocy na ziemi jak i w
powietrzu.
Czy Battlefron przebije Battlefielda ?
Przekonamy się w listopadzie.
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Nie bądź obojętny! I ty możesz udzielić pomocy!
Nie czekaj! Pomóż! Liczy się każda sekunda!

Wak
a

cje

Już wakacji nadszedĿ czas !
Żegnaj szkoĿo na wesoĿo!
Teraz: plecak, gitara, dobry humor!
PeĿny luz! Smak przygód wabi nas!
Nie trać gĿowy!
Molo o zachodzie,
żagli biel na wodzie
i szalony taniec do rana,
spacer, księżyc, góry, morze
zorza na jeziorze.
Wszystko to przed sobą masz.
Niech będzie, jak chcesz.
Do szczęścia weź klucz!
Są wakacje Kochani, bez spiny luźno
bawcie się, zanim będzie za późno!
Udanych, beztroskich wakacji, bĿogiego , radosnego
relaksu!
Pogodnych myśli, miĿych niespodzianek i bezpiecznego ,
entuzjastycznego powrotu we wrześniu w mury ukochanej
SzkoĿy
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