„ Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie! Młodości orla
twych lotów potęga….”
A. Mickiewicz „ Oda do młodości”

Drodzy absolwenci Naszej Szkoły:
Życzymy powodzenia i pomyślności w dalszym
życiu : w zdawaniu egzaminów dojrzałości, odkrywaniu nowych dróg, podejmowaniu decyzji,
wyborze studiów lub pracy, układaniu życia!
Zdrowia i sił by realizować plany, odważnie
marzyć! Wiary w Siebie i własne siły, pokoju
wewnętrznego, szczęścia osobistego, optymizmu
i entuzjazmu!
Życzy REDAKCJA

Matura tuż, tuż…
Uczniowie z klas maturalnych za chwilę opuszczą mury naszej szkoły oraz przystąpią do egzaminu dojrzałości, zwanego maturą. Dla nas wszystkich będzie to
wydarzenie smutne, ponieważ wiążące się z rozstaniem. Każdy rocznik wpisuje się
trwale w historię szkoły. Redakcja przeprowadziła wywiady z kilkunastoma Abiturientami.
Zadaliśmy Im następujące pytania:
1. Jakie jest Twoje najmilsze i najsmutniejsze wspomnienie z pobytu w
Naszej Szkole?
P.B „Najgorsze to, że musiałem zaliczać półrocze z danego przedmiotu, a najmilsze
to , że już skończę szkołę, no i to by było to!“
R.K „Najsmutniejsze to oceny, a najmilsze, że skończę szkołę.“
A.K „Najmilsze to poznanie tych wszystkich ludzi, którzy teraz mam w klasie, a
najsmutniejsze… oj, fizyka!“
A.R „Najmilsze to pierwszy dzień, głównie jakiejś zawody sportowe, z tych mniej
miłych to zaliczenie sprawdzianów i to w sumie tyle!“
A.M „Najmilsze było zakończenie trzeciej klasy, ponieważ były zaplanowane najmilsze wakacje, a najsmutniejsze było to, kiedy miałem dziesięć lekcji i w tym
trzy sprawdziany!“
J.G „Moje najmilsze wspomnienie z pobytu w tej szkoły, to jest wtedy, kiedy
zdałyśmy wszystkie z koleżankami z klasy egzamin zawodowy, a najsmutniejsze no
to… mało tego było… Najsmutniejsze będzie, kiedy skończymy tę szkołę i
będziemy musieli wszyscy się rozstać!“
J.S „Najmilsze jest to, żę się czegoś w tej szkole nauczyłem, przede wszystkim
z przedmiotów zawodowych, udało się ukończyć edukację techniczną z wynikiem
pozytywnym. To jest na pewno miłe wspomnienie! A niemiłych wspomnień z tej
szkoły nie posiadam!“
T.K „Najmilsze wspomnienia to na pewno (śmiech) jakieś wypady z kolegami ze
szkoły i na pewno zdanie technika, a smutne… zmiana wychowawcy“
M.Ł „Najsmutniejsze to jest… tak, nie wiem, a najweselsze to było, jak wszedłem
do szkoły i poznałem ludzi z mojej klasy i to było wspaniałe przeżycie“
D.H „Ja podzielam to zdanie, było, praktycznie rzecz biorąc dobrze, tyle tu ludzi
poznaliśmy i jest tu fajna ekipa, fajni ludzie można z nimi pogadać i wyjść, a najsmutniejsze… dużo tego było… na pewno jedynki. A tak ogólnie to się nic nie stało.
Tyle można powiedzieć!“
P.K „Moje najmilsze wspomnienie z pobytu w szkole to wygranie konkursu na „Innowacyjną Szkołę“ w Łodzi z rozszerzenia edukacji multimedialnej. Najsmutniejsze? Chyba nie mam!“
A.W „Moim najmilszym wspomnieniem jest moment, kiedy przyszłam do tej
szkoły pierwszego września i kiedy poznałam nowych ludzi. Najsmutniejsze będzie,
kiedy pożegnamy się z tą całą szkołą i klasą, jak już skończymy szkołę!“

1. Oceń edukację w naszej szkole w skali 1-10?
P.B“No, ja myślę, że koło 7.“
R.K“Myślę, że 8.“
A.K“6/7 gdzieś tam.“
A.R“No tak mocne 8.“
A.M“Oceniam na 10.“
J.G“Myślę, że… od 1 do 10… dam tam 10. Jest OK!(śmiech)“
J.S“Oceniam na 10.“
T.K“Ja bym dał taką mocną 9.“
M.Ł“Mocne 9!“
D.H“Nooo… 7/8!“
P.K“7“
A.W“7“
2. Jak się czujesz przed maturą?
P.B“No jest mały stresik, ale myślę, że powinno być dobrze!“
R.K“Zestresowany!“
A.K“Nienauczony(śmiech)!“
A.R“No jest trochę stresu, ale radzę sobie. Powtarzam dużo, więc powinno być dobrze!“
A.M“Przed maturą czuje się dobrze. W naszej szkole pracują bardzo dobrzy nauczyciele, którzy doskonale nas przygotowują się do matury!“
J.G“Przed maturą czuję się dobrze. Jest trochę stresu, bo wiadomo zostało mało czasu,
ale jestem dobrej myśli!“
J.S“Ja, niestety do matury podchodzę za rok!“
T.K“(śmiech)Ja czuję się ogólnie dość pewny; raczej powinienem zdać, ale pytanie
z jakim wynikiem!?“
M.Ł“Bardzo dobrze się czuję. Dobrze jestem przygotowany, tak uważam. Myślę, że
pójdzie OK!“
D.H“Przed maturą to musi kolega się wypowiedzieć, ponieważ ja nie piszę. Jestem na
to za mądry!“
P.K“Jeszcze się nie stresuję, ale zaczęłam już powtórki, a stres przyjdzie chwilę przed
maturą!“
A.W“Ja czuję się bardzo dobrze. Jeszcze się nie stresuję, jest ładna pogoda. Myślę, że
stres dopadnie mnie dopiero tydzień albo parę dni przed maturą!“

ALFABET ZDAJĄCEGO MATURĘ
Akceptuj dokonany wybór, podjęta decyzję; jest dobra, ponieważ jest Twoja!
Bądź wnikliwy i krytyczny; nieustannie przyglądaj się wybranemu tematowi, zadaniom i poleceniom!
Chwal siebie za odwagę prezentowania własnych przemyśleń!
Dodawaj Sobie otuchy! Dowartościowuj Siebie, jeżeli inni o tym zapomną!
Egzekwuj od Siebie oraz od innych należną Ci pomoc!
Formułuj wyraźnie Swoje atuty, ale też mankamenty!
Gospodaruj efektywnie zdobytymi materiałami, także zasobami własnej inteligencji!
Hamuj zapędy badawcze prowadzące do nadmiernego rozbudowania wypowiedzi ustnej i pisemnej!
Interpretuj wybrane teksty- dogłębnie i wnikliwie!
Jednocz umysł i serce w pracy nad wypowiedzią ustną i pracą pisemną!
Kieruj Swoją uwagę na różne aspekty zagadnienia!
Licz się z własnymi możliwościami – eksponuj atuty!
Łagodź stres Swój i rodziny, związany z egzaminem!
Miej dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla samego siebie!
Nie oszukuj siebie – miej odwagę przyznać się przed Sobą do niewiedzy, możesz to jeszcze uzupełnić!
Okaż dyskretne zainteresowanie swojej intuicji badawczej!
Pozostań wierny wybranemu zagadnieniu!
Rozwijaj Swoją samodzielność, Swój warsztat badawczy!
Skup uwagę w równym stopniu na temacie, narzędziach badawczych, ale także na Sobie!
Troszcz się o Siebie, ale także o dobre przygotowanie się do egzaminów– nieustannie poświęcając
uwagę i czas!
Uwierz w Siebie – w Swoje umiejętności krasomówcze, erudycję, zdobytą w czasie edukacji wiedzę!
Wierz, że matura pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i pokazać się od najlepszej strony!
X ( niewiadoma – bądź na nią przygotowany)!
Zaufaj Sobie, zdasz bardzo dobrze!!!

Redakcja

Echo Wagarów ZST 2016
Gimnazjaliści o Nas !!!

Nasze pierwsze wrażenie w
ZST wywarło na nas ogromną ciekawość. Jest bardzo dużo rzeczy,
którymi można się zainteresować
oraz jest możliwość rozwijania
swoich pasji.

Moim zdaniem ta szkoła jest
naprawdę ciekawa i ma ładne wnętrze.
Fajna atmosfera i miłe towarzystwo.
Nasz przewodnik Fabrowski wspaniale
oprowadzał i opowiadał o szkole.

Moim pierwszym wrażeniem z
pobytu w szkole ZST jest jak najbardziej pozytywne. Najbardziej zainteresował nas profil multimedialny.

Szkoła wydaje się całkiem
przyjazna dla nowych uczniów.
Można spotkać wiele znajomych
twarzy z wcześniejszej szkoły.

Szkoła ZST w Zbąszynku, jest
szkołą bardzo ciekawą i interesującą.
Zaintrygowały nas zajęcia geograficzno-informatyczne. W bardzo
ciekawy sposób zostały pokazane
zjawiska geograficzne za pomocą
prostych przedmiotów. Jest to szkoła,
w której każdy znajdzie swoją pasję i
może się w niej rozwijać.

Nasze pierwsze wrażenie po
przekroczeniu progu szkoły były negatywne, nie zachęcały nas do przyjścia tutaj.
Jednak po kilku zajęciach nasze zdanie na
temat tej szkoły uległo zmianie. Zajęcia są
ciekawi, a nauczyciele mili i przyjaźni.

Po wejściu do szkoły
czułyśmy się zaskoczone. Nie
wiedziałyśmy co ze sobą zrobić.

Kamil Olejniczak
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X-Men: Apocalypse ez-
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Kamil Olejniczak

Moda na moro
W tym sezonie militarny trend atakuje nas z wybiegów, ulic,
szkół, a nawet czerwonych dywanów. Powrócił już kilka sezonów
temu, zdobył pozycję lidera i mocno się trzyma ! :)

Moro ma kilka zaskakujących wersji, nie
występuje tylko i wyłącznie w khaki. Najważniejsze jest kreatywne podejście do tematu - możemy je łączyć np.: z koronkami,
połyskującymi materiałami lub z futrem.
Moro nie jest nam obce, gości w Naszej
Szkole od kilku lat za sprawą kierunku
nauczania czyli edukacji pożarniczo-wojskowej. Ciekawostką jest
jednak fakt, że umundurowani uczniowie się mnożą. W korytarzach
szkolnych spotykamy uczniów ubranych w koszule, spodnie, bluzki
itd. zainspirowane mundurami, noszone również przez „cywilną”
część Uczniów. Stało to się powszechne, swoisty styl/moda i nadaje Naszej Szkole kolorytu.

WARTO EKSPERYMENTOWAĆ !!! :)

Asia Zuza

Już szumią kasztany i pachnie już wiosna
Pamiętaj kochany by jakąś radosną
By jakąś radosną na wiosnę mieć minę
I wiosnę przywitać jak ładną dziewczynę.
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