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Masz wiadomość – przeczytaj
Hejka! Zachowaj tę wiadomość!
Lubisz sport, muzykę, modę, komputer, naukę języków obcych...
TWOJE PRZYJAŹNIE, PASJE, MARZENIA I ZAINTERESOWANIA SĄ BARDZO WAŻNE! Picie alkoholu może je popsuć!
Dlaczego?
alkohol to substancja toksyczna, możesz zatruć swój organizm
możesz stracić zaufanie rodziców i bliskich Ci osób
narażasz się na poważne kłopoty w szkole
możesz wdać się w złe towarzystwo i stracić przyjaciół
narażasz się na interwencję policji lub straży miejskiej
możesz pod wpływem alkoholu stracić orientację i zrobić sobie
krzywdę
pod wpływem alkoholu możesz się ośmieszyć lub zrobić coś
głupiego
P.S. PAMIĘTAJ – alkohol może nieźle namieszać w Twoim życiu !
Nie wiesz, jak radzić sobie z namowami do picia? Przesyłam Ci rady:
ćwicz się w sztuce odmawiania - masz prawo powiedzieć NIE
POGADAJ z zaufaną osobą dorosłą na temat SKUTKÓW picia
alkoholu

W tym numerze:
Projekt: „Przedsiębiorczość w praktyce”
„Jestem Przedsiębiorczy”
„Czytamy razem” – spotkanie w bibliotece
Finał Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej w Warszawie
Pożegnanie maturzystów
Poznajmy się! – klasa 1 TH
Temat na czasie: Higiena zdrowia psychicznego
Z życia szkoły
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Pamiętaj – że nikt nie ma prawa oczekiwać od Ciebie, że będziesz
pił alkohol, palił papierosy lub próbował narkotyki. Jeśli ktoś proponuje
Ci alkohol, papierosy lub narkotyki – POWIEDZ NIE!
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Po podsumowaniu punktów z testów indywidualnych i prezentacji zespół II: Diana Proń, Sabina Czapla, Aneta Satke, zajął III miejsce.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce” – drużyna
Zespołu Szkół Technicznych laureatem III miejsca
W ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” finansowanego przez NBP z programu edukacji ekonomicznej, uczniowie z 25 szkół
ponadgimnazjalnych, od września 2015 do marca 2016, brali udział
w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z ZUS, IS, WUP i NBP
realizując praktyczne zadania konkursowe. Projekt odbywał się pod patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta
Miasta Rzeszowa.
Uczestnikami projektu byli uczniowie, którzy pracowali w trzyosobowych zespołach rozwiązując zadania z poszczególnych modułów.
Łącznie w projekcie uczestniczyło 83 zespoły. Do finału „Gali Przedsiębiorczości” zakwalifikowało się 6 najlepszych, wśród których znalazły
się dwa zespoły z naszej szkoły:
Zespół I: Dominika Otręba, Faustyna Pustelny, Magdalena Heliniak
(klasa 3TH)
Zespół II: Diana Proń, Sabina Czapla, Aneta Satke (klasa 3TH)
Zespół pierwszy przygotował prezentację i biznesplan sklepu ekologicznego „ Eko - Market”, natomiast zespół drugi Salonu Piękności „Cztery
Łapy”.
Podczas finału zespoły rozwiązywały 30 – minutowy test wiedzy
z zakresu całego projektu oraz prezentowały opracowane wcześniej biznesplany konkretnego przedsięwzięcia, rozwiązującego istotny problem
środowiska lokalnego. Po prezentacji biznesplanu, jury zadawało zespołom pytania dotyczące zasad funkcjonowania nowej firmy.
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Szkolny koordynator projektu: Barbara Tołpa
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Jestem Przedsiębiorczy
5 kwietnia w Państwowej Wyższej
Szkole Techniczno – Ekonomicznej
w Jarosławiu odbył się finał IV edycji
konkursu „Jestem Przedsiębiorczy”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży z wielu szkół
województwa podkarpackiego.
Konkurs odbywa się pod patronatem
następujących instytucji:
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Imię
Temat biznei nazwisko
splanu
ucznia
Michał
Uprawa i wykoOżóg
rzystywanie koKl. II
nopi przemysłoTA
wych
Paweł
Elektrownia
Żak kl.
wodna „Eneida”
ITD

Miejsce w
województwie
IV miejsce

Wanda Rakszawska –
Stopyra

V miejsce

Ewelina
Surma

JM Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu,
Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
Starosty Powiatu Jarosławskiego,
Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk.
Głównymi kryteriami oceny były:
oryginalność pomysłu w stosunku do rozwiązań istniejących,
znajomość otoczenia konkurencji, możliwości rynkowych oraz
specyfiki branży,
adekwatność planowanych działań w projekcie dla realizacji założonych celów,
wiarygodność finansowa i możliwość wykorzystania różnych dostępnych źródeł finansowania,
poprawność merytoryczna.
Uwzględniając wymogi konkursowe spośród nadesłanych prac
Komisja Konkursowa wybrała 6 najlepszych biznesplanów w tym:
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Wrażenia z finału Wielkiego Turnieju Edukacji
Medialnej w Warszawie
22 kwietnia odbył się finałowy etap tegorocznej edycji WTEM.
Wzięło w nim udział szesnaście osób z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2 technikum informatycznego Łukasz Mączka.
Finałowy etap wymagał wykazania się wiedzą oraz umiejętnościami
medialnymi, informacyjnymi i cyfrowymi. Pierwszym zadaniem było
udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania z zakresu m.in. dziennikarstwa obywatelskiego, wolnych licencji, prywatności, a raczej jej
braku w sieci w obliczu rozwoju nowych technologii, dostępności mediów, prawa autorskiego.
Drugi etap to zadanie praktyczne. Polegało ono na stworzeniu
nowego serwisu społecznościowego. Aby wcielić swój pomysł w życie
finaliści mieli założyć startup, zaplanować, jakie funkcje będzie oferowało nowe narzędzie (liczyła się innowacyjność) oraz zaprojektować
stronę główną, dbając o użyteczność i dostępność serwisu, a także dać
odpowiedź na pytanie: na jakie potrzeby użytkowników/użytkowniczek
będzie odpowiadał nowy serwis? Do zadań uczestników należało również opracowanie krótkiego regulaminu korzystania z serwisu. Swoją
uwagę mieli skupić na zapewnieniu użytkownikom bezpiecznego korzystania z nowego narzędzia i ochronę ich prywatności. Na koniec
finaliści prezentowali swoje pomysły przed komisją, która ich oceniała.
Udział w finale był dla Łukasza cennym doświadczeniem
i sprawdzianem umiejętności wystąpień przed jury. W przyszłości planuje wziąć udział w kolejnej edycji WTEM.
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„Czytamy razem”
Udana pierwsza edycja imprezy „Czytamy razem”
zmotywowała bibliotekarzy
do organizacji kolejnego
spotkania. Okazją był obchodzony 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. Podobnie
jak w ubiegłym roku, zaprosiliśmy do wspólnego czytania grupę nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Były z nami osoby, które czytały w zeszłym roku oraz debiutanci. Zmianie nie uległa również
forma imprezy – każdy z uczestników czytał zgromadzonej publiczności fragment wybranej przez siebie książki i uzasadniał swój wybór.
Kampanie promujące czytelnictwo, przekonują, że czytanie książek
poszerza horyzonty, rozwija inteligencję i czyni ludzi po prostu szczęśliwszymi. Taki cel przyświecał też organizatorom imprezy – zachęcić
do odwiedzania biblioteki, do wypożyczania książek, do czytania
i wprowadzenia mody na czytelnictwo, tak aby czytanie kojarzyło się
z ciekawym stylem życia, a nie obowiązkową nudną lekturą.
Pamiętajcie – otwarcie na literaturę, pokochanie czytania książek
jest najlepszą drogą do poznawania świata.
„Czytaj – zobaczysz więcej!”
Czytali razem:
Joanna Jakucka – nauczycielka WdŻ – Andrzej Pilipiuk Kroniki Jakuba
Wędrowycza
Monika Sroka – pedagog – Maciej Orłoś Kuba i Mela
Danuta Kumięga – nauczycielka języka polskiego i WoK – u – Krystyna Janda www.małpa.pl, ks. Jan Kaczkowski Grunt pod nogami
Karolina Sulikowska z klasy II TG – Stephen King Cmętarz zwieżąt
Hubert Cierpisz z klasy II TD Dmitry Glukowsy Future
Marta Siuzdak z klasy I D – Magdalena Kordel Świat bzów
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Marcelina Jakubowska klasy II TE – Forman Gayle Byłam tu
Adam Wielgosz z klasy II TE – John Flangan Seria Zwiadowcy. Księga
12. Królewski zwiadowca
Aleksander Socha z klasy II TI – Andrzej Sapkowski Wiedźmin. Czas
pogardy
Monika Gumula z klasy I TH John Green Gwiazd naszych wina
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Poznajmy się!
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Nowości w bibliotece
W kwietniu nasza biblioteka powiększyła swój księgozbiór
o nowe tytuły książek młodzieżowych:
1. „Niebo nad pustynią” Anna
Łacina
Młodzi ludzie i egipski raj: wczasy
all inclusive. Idylla? Nie całkiem.
Każde z nich bowiem przywiozło
taki bagaż, że i dorosłemu trudno
byłoby się z nim uporać. Anastazja
skrywa rany, nie tylko na nadgarstkach. Klara nie zdejmuje czarnych
ubrań nawet na plaży. Jednemu z bohaterów rzeczywistość myli się
z grami, za to drugi wydaje się niepokojąco idealny.Spotkanie tej
czwórki może oznaczać początek zmian w życiu każdego z nich. Albo
większe kłopoty…
2. „Ostatni pielgrzym” Gard Sveen

Baj Małgorzata, Banaś Katarzyna, Bąk Agnieszka, Bełżek Klaudia,
Brzuska Emilia, Dąbrowska Gabriela, Dąbrowska Katarzyna, Drożdżal
Agnieszka, Dudek Rozalia, Dyjak Marcelina, Federico Giusy, Federkiewicz Monika, Hacia Karolina, Jagusztyn Agnieszka, Jandzińska
Kamila, Koratkiewicz Agnieszka, Kruk Natalia, Kula Mateusz, Kwiecińska Gabriela, Mach Katarzyna, Masełek Barbara, Masełek Weronika, Miś Mateusz, Mrówka Dominika, Niemiec Piotr, Peryga Magdalena, Pietruszka Katarzyna, Rusin Paulina, Sierżęga Iza, Sroga Przemysław, Stochniał Ewa, Tarnawski Dominik, Wróbel Alicja
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Tommy Bergmann, detektyw policyjny, bada sprawę zabójstwa Carla
Oscara Krogha – członka ruchu oporu podczas II wojny światowej.
Kilka tygodni wcześniej studenci medycyny znajdują kości, które okazują się trzema ludzkimi szkieletami. Te dwa pozornie niezwiązane ze
sobą zdarzenia okazują się kluczem do odkrycia szokujących faktów
z 1945 roku. W labiryncie kłamstw i przemilczeń policyjny śledczy
dociera do czasu wojny – czasu, z którym szybko zacierano ślady,
w którym prawda jako pierwsza padała ofiarą, w którym miłość stanowiła pole bitwy, a przetrwanie było jedynym tytułem do chwały.
Dynamiczny i zaskakujący debiut norweskiego autora, oparty na faktach, trzymający w napięciu do samego końca. Książka zdobyła najważniejsze nagrody literatury kryminalnej w Skandynawii, co nie udało
str.12
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się dotąd żadnemu debiutantowi: nagrodę Rivertona, Szklany Klucz
i nagrodę Mauritiusa Hansena – Świeża Krew.
3. „Zawsze stanę przy Tobie”
Gayle Forman
Brit jest niepokorna i czasami pakuje
się w kłopoty. Mimo to nie może zrozumieć, dlaczego ojciec i macocha oddają ją do Red Rock, ośrodka terapeutycznego, gdzie rzekomo leczy się
zbuntowane nastolatki. Teraz jej życie
spoczywa w rękach terapeutek o niedostatecznych kwalifikacjach, twardziela
Szeryfa oraz okrutnej psycholog. Nikt nie zdoła przetrwać samotnie lecz komu zaufać w miejscu, gdzie nagradzane jest donoszenie na koleżanki? Na szczęście Brit poznaje V, Bebe, Marthę oraz Cassie - cztery
dziewczyny, dzięki którym może uda jej się nie oszaleć. Razem starają
się zachować zdrowy rozsądek, by życie w Red Rock nie zmieniło się
w ostateczny koszmar.
4. „Ten jeden dzień” Gayle Forman
Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Okazuje
się jednak, że wystarczy jeden dzień, a wszystko może się zmienić.
Ostatniego dnia swoich europejskich wakacji Allyson poznaje Willema,
obiecującego młodego aktora i wolnego ducha. Willem rożni się Allyson pod każdym względem. Kiedy jednak namawia ją, aby zmieniła
swoje plany i pojechała z nim do Paryża, Allyson się zgadza... Ta spontaniczna, nietypowa dla niej decyzja rozpocznie dzień pełen ryzyka
i romansu, wyzwolenia i intymności. Nadchodzące 24 godziny mogą
zmienić życie Allyson na dobre...
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5. „Ten jeden rok” Gayle Forman
Willem stracił kontrolę nad swoim
życiem. Boleśnie zraniony śmiercią
ojca obawia się kolejnej miłości
i kolejnej (być może) straty. Nie potrafi jednak zapomnieć dnia spędzonego w Paryżu z pewną niezwykłą
dziewczyną. Czuje, że musi ją odnaleźć, chociaż nie zna nawet jej
prawdziwego imienia. Mimo to będzie próbował. W najbliższym roku
czeka go kilka ważnych decyzji. Czy zaryzykuje? Czy otrzyma dar od
losu i spotka ponownie Allyson?
6. „Szukając Alaski” John Green
Porównywany z przełomowym "Buszującym w zbożu" J.D. Salingera
literacki debiut Johna Greena to powieść o myślących i wrażliwych
młodych ludziach. Zbuntowanych, szukających intensywnych wrażeń
i odpowiedzi na najważniejsze pytania: o miłość, która wywraca świat
do góry nogami, o przyjaźń, której doświadcza się na całe życie. Niezapomniana opowieść o odkrywającym życie Milesie zakochanym w szalonej, zbuntowanej Alasce, dzięki której odnalazł Wielkie Być Może –
czyli najintensywniejsze i najprawdziwsze doświadczenie rzeczywistości.
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7. „19 razy Katherine” John Green

Colin Singleton gustuje wyłącznie w dziewczętach
o imieniu Katherine. A te zawsze go rzucają. Gwoli
ścisłości, stało się tak już dziewiętnaście razy. Ten
uwielbiający anagramy, zmęczony życiem cudowny
dzieciak wyrusza w podróż po Ameryce ze swoim
najlepszym przyjacielem Hassanem, wielbicielem
reality show Sędzia Judy. Chłopcy mają w kieszeni
dziesięć tysięcy dolarów, goni ich krwiożercza dzika
świnia, ale za to nie towarzyszy im ani jedna Katherine. Colin rozpoczyna pracę nad Teorematem o Zasadzie Przewidywalności Katherine, za pomocą którego ma nadzieję przepowiedzieć
przyszłość każdego związku, pomścić Porzuconych tego świata i w końcu zdobyć tę jedyną. Miłość, przyjaźń oraz martwy austro-węgierski arcyksiążę składają się na prawdziwie wybuchową mieszankę w tej przezabawnej, wielowarstwowej powieści o poszukiwaniu samego siebie.
8. „ Papierowe miasta” John Green
Nastoletni Quentin Jacobsen spędza czas na adorowaniu z oddali żądnej
przygód, zachwycającej Margo Roth Spiegelman. Więc kiedy pewnej
nocy niegrzeczna Margo uchyla okno i, zakamuflowana jak ninja, wkracza na powrót w jego życie, wzywając go do udziału w tajemniczej i misternie zaplanowanej przez siebie kampanii odwetowej, Quentin oczywiście podąża za dziewczyną. Gdy ich całonocna wyprawa dobiega końca
i nastaje nowy dzień, Quentin przychodzi do szkoły i dowiaduje się, że
zagadkowa Margo w tajemniczych okolicznościach zniknęła. Chłopak
wkrótce odkrywa, że Margo zostawiła pewne wskazówki i że zostawiła
je dla niego. Podążając jej urywanym śladem, w miarę zbliżania się do
celu Q odkrywa zupełnie inną Margo, niż ta, którą kochał i znał dotychczas.
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9. „Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie” Jessica Knoll
W szkole średniej Ani FaNelli zetknęła się z okrucieństwem, do jakiego
są zdolne tylko nastolatki. W dorosłym życiu robi wszystko, by wymyślić siebie na nowo. Z impetem realizuje skrupulatnie przemyślany plan:
prestiżowa praca, designerskie ubrania i przystojny narzeczony z arystokratycznym nazwiskiem. Ani jest już bardzo blisko celu. Wtedy pojawia
się propozycja udziału w filmie dokumentalnym o tym, co wydarzyło się
w szkole 14 lat temu. Jest jednak coś, o czym wie tylko Ani. Niebezpieczny sekret, który może wiele zmienić. Czy najszczęśliwsza dziewczyna na świecie odkryje przed światem mroczną tajemnicę?
10. „Zemsta” Katarzyna Michalak
Czyja krew zostanie przelana, a kto poczuje słodki smak zemsty? Są błędy, których nie sposób naprawić. Są winy, których nie można wybaczyć. I są ludzie,
którzy nie spoczną, dopóki nie nasycą się
zemstą…
Zemsta to wybuchowa mieszanka tajemnicy, akcji i pożądania. Ale także
opowieść o potędze miłości, zdolnej odkupić błędy z przeszłości… lub
strącić w najczarniejszą otchłań.
11. „Mistrz” Katarzyna Michalak
Najnowsza powieść Katarzyny Michalak, bestsellerowej autorki Poczekajki, Roku w Poziomce oraz Sklepiku z Niespodzianką. To pierwsza
część „Serii z tulipanem”, otwierająca cykl: POLSKIE AUTORKI –
ZMYSŁOWO I EROTYCZNIE. „Mistrz” to sensacyjna powieść, pełna
erotyzmu i namiętnych scen, nie przekraczających jednak granic dobrego
smaku. Jest w niej wszystko, czego szukają miłośnicy gatunku: zbrodnia,
tajemnica, intensywne relacje między bohaterami i bardzo gorąca atmosfera.
Zachęcamy do lektury
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Pożegnanie maturzystów
29 kwietnia zakończyli naukę w naszej szkole tegoroczni maturzyści. Po odprawionej tego dnia w Bazylice OO Bernardynów Mszy Świętej,
w auli szkolnej odbyło się oficjalne pożegnanie klas kończących naukę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Bernadetta Wróbel – przewodnicząca Rady Rodziców przy naszej szkole oraz Bogusław Babiarz –
sekretarz Rady Rodziców. Pani Dyrektor Halina Samko w krótkim przemówieniu podsumowała cztery lata nauki absolwentów, życzyła im sukcesów podczas egzaminów maturalnych i w dorosłym życiu.
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i Monika Kołodziej. Następnie pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom
wyróżnionym za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, sukcesy sportowe, działającym na rzecz szkoły oraz członkom Zespołu Pieśni
i Tańca „Ziemia Leżajska”. Na koniec wszyscy zebrani obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez Małgorzatę Trębacz, Małgorzatę Srokę,
Renatę Suszyło – Martulę i Małgorzatę Jakubowską pt. „Pan Tadeusz czyli
ostatni dzień w szkole. Historia technikum w latach 2012 – 2016 w czternastu księgach wierszem”. Wystąpił też zespół B17.

Za trud włożony w przygotowanie do egzaminu dojrzałości i egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe podziękowali Monika Płoszaj i
Wojciech Gruszka. Życzenia powodzenia na maturze złożyli starszym
kolegom przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Maciej Wiatrowicz
str. 17
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Temat na czasie – higiena zdrowia psychicznego
14 kwietnia młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu
z panią Anną Kobarynko – psychologiem i psychoterapeutką z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. Tematem spotkania była
higiena zdrowia psychicznego. Pani psycholog wytłumaczyła uczniom,
czym jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbać i jaki jest wpływ zdrowia
psychicznego na prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Udzieliła również porad jak walczyć ze stresem.
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winniśmy podjąć próby zaadaptowania się do warunków, w jakich musimy się z nim zmierzyć. Szczególnie na skutki stresu narażone są dzieci
i młodzież. W gestii dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, jest
dbanie o zapewnienie prawidłowych warunków do rozwoju psychicznego
i fizycznego oraz przekazanie młodszym właściwych sposobówradzenia
sobie z trudnościami.

Kilka słów o tym, czym jest higiena zdrowia psychicznego
Światowa Organizacja Zdrowia, tuż po wojnie, w 1948 roku podała ogólną definicję zdrowia psychicznego rozumianą jako: pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Definicja ta jest rozumiana niejednoznacznie z uwagi na różnice kulturowe, indywidualne odczucia
oraz różnorodne podejścia naukowe. Większość ekspertów zajmujących
się tą tematyką zgadza się co do tego, że zdrowie psychiczne i zaburzenia
psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Dla każdego
człowieka oznacza to konieczność subiektywnego poczucia szczęścia,
a nie tylko braku choroby.
W ciągu naszego życia pojawiają się stany zmęczenia, smutku,
senności, niepokoju czy lęku. Odczucia te, jeśli pojawiają się w związku
z konkretną, trudną sytuacją i nie są mocno nasilone, są naturalną reakcją
naszego organizmu i nie powodują dezorganizacji naszego życia. Nie należy jednak lekceważyć tych objawów, gdyż ich utrzymywanie się może
prowadzić do rozwinięcia się poważniejszych zaburzeń. Wymogi cywilizacji: szybkie tempo życia, konieczność ciągłych wyborów, brak czasu,
wywiązywanie się z licznych obowiązków, nadążanie za nowinkami technologicznymi i ciągłe bycie „na topie” obniża odporność psychiczną
i niekorzystnie wpływa na nasz stan fizyczny, powodując stres. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować go z naszego życia, jednak postr.19
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Wręczenie nagród ufundowanych przez Fundację Gene’a Haasa
7 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się wręczenie nagród ufundowanych przez Fundację Gene’a Haasa. Odebrali je uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z programem nauki obróbki skrawaniem. Wśród 77 nagrodzonych osób znaleźli się uczniowie, którzy wykazali się najwyższymi średnimi w swoich klasach. Oprócz dyplomów
otrzymali oni nagrody w postaci sprzętu elektronicznego oraz książki
o specjalistycznej tematyce.

Nagrodzeni uczniowie z kl. 2TD

Nagrodzeni uczniowie z kl 1A

Nagrodzeni uczniowie z kl. 3TA
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Z życia szkoły:
1.04. w odbyły się XI Powiatowe Marsze na Orientację, których
organizatorem był działający przy naszej szkole Klub Turystyczno – Krajoznawczy „Kościuszko”.
5.04. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej
w Jarosławiu odbył się finał IV edycji konkursu „Jestem Przedsiębiorczy”. Wśród sześciu finalistów znalazło się dwoje uczniów
naszej szkoły – Michał Ożóg z klasy II TA, laureat IV miejsca za
biznesplan „Uprawa i wykorzystanie konopi przemysłowych”
oraz Paweł Żak z klasy I TD, laureat V miejsca za biznesplan
„Elektrownia wodna Eneida”.
7.04. w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie nagród
ufundowanych przez Fundację Gene’a Haasa. Nagrody otrzymało
77 uczniów z wysoką średnią z klas technikum i zasadniczej
szkoły zawodowej o kierunkach kształcenia obróbki skrawaniem
i mechatronicznego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
7.04. – 8.04. w Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej
w Jarosławiu odbyły się Dni Gier, których organizatorem było
Koło Naukowe Informatyków. W wykładach wzięli uczniowie
klas technikum informatycznego pod opieką Tomasza Kaspra.
12.04. w auli naszej szkoły odbyło się podsumowanie XVI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego.
13.04. – 17.04. w hali widowiskowo – sportowej naszej szkoły
odbył się Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej.
14.04. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z panią Anną Kobarynko – psychologiem i psychoterapeutką z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku. Tematem
spotkania była higiena zdrowia psychicznego.
18.04. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie podsumowany został projekt „Przedsiębiorczość w praktyce”. Podczas gali, sześć najlepszych zespołów uczniowskich prezentowało opracowane przez siebie biznesplany. Drużyna naszej szkoły w skłastr.23
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dzie: Diana Proń, Sabina Czapla i Aneta Satke zajęła III miejsce.
Gratulujemy!
20.04. odbyły się wywiadówki.
22.04. w auli naszej szkoły odbył IX Międzypowiatowy Festiwal
Piosenki Obcojęzycznej.
22.04. – 23.04. w Radomiu odbył się finał XXXIX Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
23.04. członkowie Szkolnego Koła Automatyka i Mechatronika
wzięli udział w Międzynarodowych Zawodach Robotów ROBO –
motion.
25.04. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: test teoretyczny ze znajomości zasad i przepisów ruchu
drogowego, obsługi pojazdu i pomocy przedmedycznej, sprawdzian wiadomości z historii polskiej motoryzacji, sprawdzian
umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, przygotowanie
pojazdu do jazdy oraz jazda sprawnościowa samochodem z tzw.
„talerzem Stewarta”.
25.04. w czytelni biblioteki szkolnej odbyła się II edycja imprezy
„Czytamy razem”.
26.04. odbyła się konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych.
29.04. naukę zakończyły klasy czwarte technikum.
Opiekunowie/ Redakcja: mgr M. Charko, mgr H. Fedirko,
mgr A. Kozłowicz
Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec
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