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Bierzemy udział w biciu rekordu
Na zaproszenie organizatora – Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Leżajsku, stu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami, wzięło
udział w biciu rekordu Leżajska w możliwie największej liczbie osób
czytających na wolnym powietrzu. 15 września w wąwozie przy placu
targowym zebrało się 1005 osób, które przez minutę głośno czytały
przyniesione ze sobą książki, e – booki, gazety i podręczniki. Oto niektóre tytuły przyniesione przez naszych uczniów i opiekunów: Martin
Pollack Po Galicji, Cicha 5 – zbiór opowiadań najpopularniejszych
polskich pisarek, m.in. Sylwii Chutnik, Katarzyny Bondy, Nataszy Sochy, Małgorzaty Wardy, Małgorzaty Kalicińskiej, Marian Pilot Panny
szczerbate, Ransom Riggs Osobliwy dom pani Peregrine, Sanderson
Brandon Droga królów, Orson Scott Card Zaginione wrota, Tom Clancy Czerwony królik,
seria Uniwersum Metro 2033, Wiesław
Rychlicki Od matematyki do programowania. Imprezę zakończyło losowanie
nagród wśród uczestników bicia rekordu.
Szczęście uśmiechnęło się i do jednego
z naszych uczniów,
który otrzymał książkę Cliva Cusslera
Korsarz.
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z uczestników rozwiązał również quiz, dzięki któremu dowiedział się
jaki ma rodzaj inteligencji, a co się z tym wiąże, jakie techniki uczenia
się będą dla niego najodpowiedniejsze. Aby zdobyta wiedza służyła dłużej, młodzież uczestnicząca w zajęciach, dostała materiały szkoleniowe
z krótkim opisem tego, czego dowiedziała się podczas warsztatów, czyli
np. jakie są sposoby na słówka, a jakie na gramatykę, jak się uczyć efektywnie oraz jakie są „3 sekrety twojej głowy”. Trenerka podała również
adresy stron internetowych, dzięki którym można w łatwiejszy i ciekawszy sposób uczyć się języków obcych.
Wszystkie warsztaty odbyły się w bardzo miłej, ale jednak naukowej
atmosferze. Ten aktywnie spędzony czas, okazał się być wielką zachętą
dla uczniów do nauki języków obcych i na pewno wpłynie na lepszą
efektywność uczenia się tych języków w przyszłości.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych za umożliwienie zorganizowania warsztatów oraz do Rady Rodziców działającej przy naszej szkole za wsparcie finansowe jakiego nam
udzieliła.
Uczestnicy akcji prezentują przyniesione ze sobą książki

„Umiem uczyć się języków obcych”
30 września uczniowie klas pierwszych, wzięli udział w warsztatach poświęconych nauce języków obcych „Umiem uczyć się języków
obcych”. Poprowadziła je Pani Edyta Madej, trenerka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.
Głównym celem warsztatów było zaprezentowanie uczestnikom różnych
metod uczenia się języków obcych. W trakcie zajęć, uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak uczyć się inteligentnie, jak usprawnić pracę
mózgu, jakie techniki pomagają w nauce, jak uczyć się słówek i gramatyki oraz jak nauka może być zabawą.
Zajęcia miały charakter praktyczny, uczniowie przećwiczyli prezentowane techniki, między innymi techniki zapamiętywania słówek, dzięki
czemu nauczyli się kilku wyrazów z języka niderlandzkiego. Każdy
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Warsztaty „Umiem uczyć się języków obcych”

Jolanta Maczała
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Wrześniowo – październikowe podróżowanie
Każda pora roku jest dobra na poznawanie nowych miejsc, nowych osób oraz podziwianie przyrody. We wrześniu i październiku
uczniowie ZST:
Pływali kajakami po rzece Wieprz
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Zwiedzali wystawę sprzętu rolniczego AGRO SHOW w podpoznańskich Bednarach
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Podziwiali atrakcje Warszawy
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Pielgrzymowali na Jasną Górę
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Wędrowali po bieszczadzkich szlakach

V Festiwal Techniki za nami
Ukazanie świata techniki i nauk matematyczno – przyrodniczych w atrakcyjnej i zrozumiałej formie – taki cel przyświecał organizatorom V Festiwalu Techniki, który odbył się w naszej szkole 5 października. Jego oferta skierowana była do uczniów szkół podstawowych. W hali sportowo – widowiskowej i pracowniach szkolnych nauczyciele i uczniowie przygotowali dla gości szereg atrakcji. Dzieci
mogły dowiedzieć się czym zajmuje się energetyka odnawialna, jak
działa silnik samochodowy i kasa fiskalna, na czym polega praca grafika komputerowego, do czego służy program Photoshop i tablet graficzny, jak działa drukarka 3D. Uczniowie klas technikum informatycznego
tworzyli z dziećmi animacje komputerowe, sterowane za pomocą kamerki internetowej, która wykrywała ruchy ich twarzy i wprawiała
animowane postacie w ruch. Zaś na stanowisku muzycznym, można
było poznać kulisy pracy współczesnego artysty, który tworzy muzykę
przy pomocy wirtualnych instrumentów.
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Wielką popularnością cieszyły się pokazy dronów, robotów reagujących na dotyk, robotów sumo czy gokartów. Oblężenie przeżywały
stoiska z grami, matematycznymi łamigłówkami, doświadczeniami
z fizyki czy chemii, gdzie dzieci pod opieką uczniów Zespołu Szkół
Technicznych wykonywali doświadczenia, podczas których badano
odczyn różnych substancji, otrzymywano gaz pompujący baloniki.
Festiwal był doskonałą okazją do zaprezentowania się szkolnych kół
zainteresowań i zespołów. Na scenie swoje kompozycje zagrał zespół
B17. Słodkie wypieki serwowała Mała Cukiernia.
Ponadto wszyscy chętni mogli obejrzeć szkolne pracownie, gdzie również przygotowano specjalne pokazy i konkursy.

Ceremonia ślubowania klas pierwszych
6 października uczniowie klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej naszej szkoły, zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie,
w którym, oprócz młodzieży, uczestniczyli: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia i Kultury Powiatu Leżajskiego Alina Cebulak
i Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Lucjan Czenczek. Uroczystość
miała podniosły charakter. Rozpoczęło ją wystąpienie Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pani Haliny Samko, która podkreśliła znaczenie
ceremonii włączenia uczniów w społeczność szkolną i życzyła pierwszoklasistom, aby lata spędzone w szkole wykorzystała na zdobycie
wiedzy pozwalającej na zdanie egzaminu dojrzałości i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz rozwinęła swoje pasje
i zainteresowania.
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Głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu pan Lucjan Czenczek,
który pogratulował młodzieży wyboru szkoły i złożył życzenia powodzenia w nauce. Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Maciej Wiatrowicz, przybliżył zebranym historię szkoły i sylwetkę jej
patrona Tadeusza Kościuszki. Następnie młodzież złożyła ślubowanie
na sztandar szkoły. Jego symbolicznym przypieczętowaniem był podpis
przewodniczących klas na wspólnym Akcie Ślubowania w Kronice
Szkoły. Był to bez wątpienia najważniejszy moment uroczystości, dopełnieniem którego było zawiązanie społeczności klasowych. Na koniec tej części akademii głos zabrali przedstawiciele klas pierwszych
Magdalena Pustelny i Kajetan Walawski.
W dalszej części przyszedł czas na krótki program artystyczny. Złożyły
się na niego: występ Zespołu B17, żartobliwa scenka niezwykłej lekcji,
widzianej w tzw. krzywym zwierciadle i występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Ziemia Leżajska”.
Uroczystość zakończyło wykonanie pamiątkowych zdjęć klasowych
i słodki poczęstunek.

Zawiązanie wspólnot klasowych

Występ Zespołu B 17

Akt Ślubowania w Kronice Szkoły podpisuje Natalia Zebzda z klasy 1 A
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W październiku rządzą biblioteki!
Od 17 lat październik to miesiąc bibliotek szkolnych. Inicjatorem obchodzonego na całym świecie święta jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. A tak świętowaliśmy w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych:

Lekcja w tzw. ''krzywym zwierciadle''

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
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Konkurs „Napisz to zwięźlej”
Jedną z imprez zorganizowaną
w ramach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych, był konkurs „Napisz to zwięźlej”. W zmaganiach, które
miały miejsce 19 października w czytelni biblioteki, uczestniczyły dwuosobowe
reprezentacje klas maturalnych, które
musiały wykazać się umiejętnościami
streszczania różnych form wypowiedzi.
Zadania konkursowe wymagały bowiem
m.in.: przedstawienia koledze treści filmu przy użyciu 160 znaków pisarskich
(tj. tylu, ile liczy jeden SMS), ułożenia
tytułów prasowych, streszczających
podane wiadomości, zredagowania lidów do tekstów prasowych, napisania streszczenia. Największą sprawnością językową wykazały się
reprezentacje następujących klas:
I miejsce ex aequo – klasa 4 TE i klasa 4 TH
II miejsce – klasa 4
TD
III miejsce – klasa
4 TŻ
Wyróżnienie
–
klasa 4 TA
Serdecznie gratulujemy!
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Ruszamy z akcją „Oceń książkę”
Lubisz ciekawą literaturę? Chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat przeczytanej książki z innymi? Weź udział w akcji „Oceń
książkę”. W bibliotece, na specjalnie do tego celu przygotowanej tablicy, można dokonać oceny przeczytanej książki, przyznając jej jeden
z symboli: WCIĄGAJACA, DOBRA, PRZECIĘTNA, SŁABA.
Zapraszamy do zabawy!
Na koniec jeszcze raz przypominamy wszystkim o oczywistych walorach czytania 
Warto czytać, bo czytanie:
usprawnia myślenie,
uczy wnioskowania,
uczy przewidywania i rozwiązywania problemów,
ułatwia rozumienie świata,
rozwija zasób słownictwa,
rozwija wyobraźnię i empatię,
korzystnie wpływa na samopoczucie – już po chwili
spędzonej na lekturze znacząco obniża się poziom stresu!
O tym co i dlaczego warto czytać będziemy pisać też w kolejnych numerach.
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
Filii w Leżajsku na I semestr roku szkolnego
2016/2017

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Temat

Leżajskie nekropolie.

Odbiorcy
Czas
Podstawa
programowa

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
90 min.
Rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu i jej
związkach z kulturą i historią narodową .
Poznanie bogactwa i różnorodności form sztuki cmentarnej.
Wzbogacenie wiedzy o słynnych mieszkańcach regionu.

Cele edukacyjne

Realizacja

Uczeń zna historię cmentarza jako miejsca przenikania
się wielu kultur, narodowości i wyznań.
Zna sylwetki osób związanych z historią Leżajska.
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza
79. Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl, Anna.Majkut@pbw.org.pl,
Termin:19.11.2016r., godz. 10.00. Inny niż proponowany ustalamy telefonicznie.
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Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe –
nowe źródła informacji.
Odbiorcy
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Czas
45 min.
Cel ogólny Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczePodstawa
snymi technologiami informacyjnoProgramokomunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania
wa
i selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
Cele eduUczeń wie:
kacyjne
- gdzie szukać legalnie udostępnianych zasobów, z
których może swobodnie korzystać.
Potrafi:
- rozwijać swoje zainteresowania poszukując właściwych informacji,
- korzystać z elektronicznych katalogów bibliotecznych,
- korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych,
serwisów edukacyjnych, baz danych w celu znalezienia potrzebnej informacji.
Metody
Prezentacja, instruktaż, ćwiczenia praktyczne
w wyszukiwaniu informacji.
Wymagania Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
Preferowane przeglądarki: Mozilla, Google Chrome,
Internet Explorer.
Ekran i projektor multimedialny.
Realizacja
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza
79. Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 07.12.2016r. godz.10.00 Inny niż proponowany ustalamy telefonicznie.
Temat
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Poznajmy się! - klasy 1 TA i 1TB
Klasa 1TA - technik mechanik (obrabiarki sterowane numerycznie)
Wychowawczynią klasy jest mgr Stanisława Leja
Do klasy uczęszczają:
Michał Bak
Sebastian Baran
Dawid Mateusz Chmura
Paweł Stanisław Czerwonka
Krystian Sebastian Daź
Konrad Piotr Dziurzyński
Tomasz Gajda
Dariusz Andrzej Grabowiec
Tomasz Adam Hajder
Wojciech Piotr Kopel
Krystian Paweł Krzywonos
Radosław Mariusz Kuca
Mateusz Damian Kuszpa
Wojciech Jan Latuszkiewicz
Marcin Lekki
Szymon Leśko
Daniel Kamil Łata
Patryk Łazarowicz
Janusz Łyko
Łukasz Madej
Marcin Marciniak
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Damian Miazga
Patryk Olechowski
Jan Michał Piechuta
Kamil Rupar
Mateusz Konrad Rydzik
Łukasz Robert Sierżęga
Jakub Stalica
Adrian Piotr Szpunar
Wiktor Sztaba
Karol Jakub Szwed
Mateusz Dawid Zebzda
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Klasa 1 TB – technik pojazdów samochodowych
Wychowawczynią klasy jest mgr Monika Zawistowska
Do klasy uczęszczają:
Dawid Artur Bednarz
Piotr Krzysztof Bosak
Mateusz Bucior
Jan Przemysław Czubat
Artur Dąbrowski
Błażej Dominik Dudek
Przemysław Franus
Daniel Herdyna
Marek Jan Koziarz
Piotr Krzaczkowski
Karol Józef Kulec
Paweł Konrad Kurzanowski
Jakub Sebastian Kuźniar
Krzysztof Mach
Hubert Mścisz
Damian Marcin Nazar
Jakub Marcin Peszek
Arkadiusz Szymon Pietrycha
Konrad Piziak
Karol Potaczała
Sebastian Marek Proń
Adrian Tomasz Siuzdak
Józef Adrian Skotnicki
Bartłomiej Stępień
Damian Dawid Stępień
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Sebastian Mateusz Szozda
Kacper Łukasz Szyszka
Kamil Adam Tysz
Dawid Radosław Woźnica
Kewin Jan Wylaź
Konrad Krzysztof Wylaź
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Z życia szkoły
1 września rozpoczął się rok szkolny 2016/2017. W naszej szkole
naukę rozpoczęło 1733 uczniów w 56 oddziałach.
8 września uczniowie klasy 2 TG pod opieka wychowawczyni Ewy
Kossak – Hospod i nauczycielki wychowania fizycznego Barbary
Kumięgi, wzięli udział w spływie kajakami po rzece Wieprz.
13 września tę samą trasę spływu kajakowego pokonała klasa 3 TH
pod opieka Jolanty Maczały i Wojciecha Misia.
9 – 16 września trwał kiermasz podręczników używanych,
zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Tradycyjnie, kiermasz
cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów naszej szkoły
o czym świadczy liczba sprzedanych podręczników – 1696.
15 września Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” wystąpił
w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych.
15 września uczniowie klas: 1 TD, 2 TI i 3 TC wraz z opiekunami:
Katarzyną Rudzińską, Janem Jużyńcem, Haliną Fedirko
i Małgorzatą Charko wzięli udział w biciu rekordu Leżajska
w możliwie największej liczbie osób czytających na wolnym
powietrzu.
22 września uczniowie klas o mechaniczno – rolniczych kierunkach
kształcenia wzięli udział w wycieczce na wystawę Agro Show
w podpoznańskich Bednarach. Agro Show to jedna z największych
w Europie wystaw maszyn rolniczych. Opiekę nad młodzieżą
sprawowali: Kazimierz Błoński, Piotr Szpila i Artur Fus.
26 września uczniowie wybranych klas uczestniczyli w wycieczce
do Warszawy. Program wyjazdu obejmował zwiedzenie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Giełdy Papierów Wartościowych, siedziby
TVP i warszawskiej starówki.
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27 – 29 września odbyły się wywiadówki.
30 września uczniowie klas: 1 TA, 1 TD, 1 TJ, 1 TC, 1 TB wzięli
udział w warsztatach " Umiem uczyć się języków obcych" które
poprowadziła pani Edyta Madej, trenerka Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych
PASE.
1 października uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami
i katechetami odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę.
5 października odbył się V Festiwal Techniki dla dzieci ze szkół
podstawowych.
6 października w hali widowiskowo – sportowej naszej szkoły
miała miejsce uroczysta ceremonia ślubowania klas pierwszych.
10 – 11 października uczniowie klas: 2 TE i 4 TE pod opieką
Roberta Franusa, Andrzeja Sroki i Magdaleny Tokarz –
Zwolińskiej wzięli udział w wycieczce w Bieszczady.
13 października z okazji Dnia Nauczyciela przez radiowęzeł
szkolny nadano okolicznościową audycję.
19 października w bibliotece szkolnej odbył się konkurs „Napisz to
zwięźlej”.
20 – 21 października Samorząd Uczniowski zorganizował wśród
uczniów i nauczycieli zbiórkę pieniędzy na zakup zniczy, które
zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu
Obrońców Lwowa, zwanym powszechnie Cmentarzem Orląt
Lwowskich.
24 października w auli odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy
Technicznej.
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25 października w auli szkolnej uczniowie klas technikum
rywalizowali w etapie szkolnym konkursu „Matematyka dla
technika”.
25 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów przyznanych przez Fundację Funduszu
Lokalnego Powiatu Leżajskiego. Wśród uhonorowanych uczniów
znalazło się sześciu z naszej szkoły. Są to: Piotr Piwoński z klasy
2 TD, Szymon Hanejko z klasy 2 TD, Kamil Kłos z klasy 4 TU,
Łukasz Urbański z klasy 4 TD, Kamil Kosior z klasy 2 TD oraz
Kajetan Walawski z klasy 1 TD. Stypendystom serdecznie
gratulujemy!
27 października w bibliotece szkolnej odbyło się wręczenie nagród
laureatom konkursu „Napisz to zwięźlej”.
27 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Spośród długiej listy kandydatów w skład samorządu wejdzie 12
uczniów z największą liczbą głosów.
28 października grupa kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz
z nauczycielami: Małgorzatą Korczyńską i Wiesławem Narogiem
wzięła udział w wyjeździe do Lwowa, podczas którego przekazano
znicze, które 1 listopada zostaną zapalone na grobach żołnierzy
pochowanych na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Opiekunowie/ Redakcja: mgr M. Charko, mgr H. Fedirko,
mgr A. Kozłowicz
Opracowanie graficzne, skład: mgr S. Krukowiecka- Niemiec
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Zespół Pieśni
i Tańca „Ziemia
Leżajska” koncertował w Rumunii
Działający przy Zespole
Szkół
Technicznych
w Leżajsku Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” po raz trzeci wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Garofita Pietrei Craiului” w Brasov w Rumunii. Odbywający się w lipcu festiwal, organizowany jest przez miejscowe Centrum Kulturalne Reduta, które zaprosiło zespoły ludowe z Bośni i Hercegowiny, Polski, Serbii, Grecji, Węgier oraz Rumunii. Grupy taneczne
i kapela „Ziemi Leżajskiej” wzięły udział w paradzie ulicami Brasov,
wystąpiły na scenie w centrum miasta, a także zaprezentowały przygotowany program artystyczny w miejscowościach Fagaras i Rasnov. Aby
umilić czas pomiędzy koncertami, zorganizowano wycieczki w najbardziej znane miejsca, znajdujące się w okolicy. Młodzież i opiekunowie
zwiedzili malownicze miasto Brasov, fortecę Rasnov – pamiętającą
jeszcze czasy Imperium Rzymskiego oraz jedną z największych atrakcji
turystycznych Rumunii – zamek Drakuli.
Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie stolicy Węgier – Budapesztu.
Wyjazd zorganizowany został dzięki wsparciu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku oraz funduszom pozyskanym
z Urzędu Miasta w Leżajsku w ramach Projektu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym na Terenie Miasta Leżajsk.
Kierownik Zespołu
Artur Pęcak
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