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Drodzy czytelnicy !

Zaczynamy od dobrej wiadomości - w obecnym numerze gazetki
znów jest „Niepytajka”!
Nasi koledzy redakcyjni: Darek Horak, Marcin Godawski i Patryk Mazgaj
kończą naukę w naszej szkole. Dziękujemy im za pracę w redakcji gazetki,
życzymy „połamania piór” na maturze oraz dalszych sukcesów w życiu.
Jednocześnie zachęcamy uczniów klas młodszych
do pracy w naszym zespole redakcyjnym.

Zgłoszenia wysyłajcie na adres: teresa.moczyrog@gmail.com
Zespół redakcyjny

od lewej: Marcin Godawski, Dariusz Horak, Patryk Mazgaj

fot. Ewa Nowak

Mamy Mistrza !!!

fot. Dominik Majcher
fot. zbiory prywatne

Gdy na feriach zimowych większość z was odpoczywała od nauki
i innych zajęć, uczeń naszej szkoły i wasz kolega Mateusz
Różański zdobył tytuł Mistrza Polski w lekkoatletyce. Były to
Mistrzostwa Polski Seniorów w Toruniu. Mateusz obecnie kończy
szkołę i przystępuje do egzaminów maturalnych. Poprosiłam go,
aby przekazał wam kilka rad, jak osiągnąć sukces.
Witam, nazywam się Mateusz Różański, chodzę do klasy 4 Ib. Od 3 lat
trenuję lekkoatletykę, mam aktualnie jednego trenera, którym jest Jarosław
Wałaszek. W szkole moim nauczycielem wychowania fizycznego jest Pan
Krzysztof Bortnowski.
Moje zainteresowanie sportem zawsze było duże, radziłem sobie w każdej
dyscyplinie. Lekkoatletykę, a dokładnie skok w dal zacząłem trenować
z tego powodu, że moje osiągniecia w tej dziedzinie sportu były najlepsze.

Jak już wspomniałem, mam aktualnie jednego trenera, którym jest Jarosław
Wałaszek. To dzięki niemu zacząłem trenować. Podczas licealiady w lekkoatletyce podszedł do mnie i powiedział, że widzi we mnie potencjał i zapytał
czy nie chce zacząć trenować. Jest to bardzo zaangażowana osoba, której
zawdzięczam moje osiągniecia sportowe.
Mam brata i siostrę, którzy mnie wspierają, ale największe wsparcie mam
ze strony mamy. Przykładem jest choćby to, że pojechała ze mną na
Mistrzostwa Polski Seniorów do Torunia, aby mi kibicować, a także
zobaczyć jak staję na najwyższym stopniu podium.
Oczywiście moim największym sukcesem jest złoto na wspomnianych
wyżej Mistrzostwach Polski Seniorów, ale także wielkim osiągnieciem było
6. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbyły się we
Włoskim Grosseto oraz wicemistrzostwo kraju wśród juniorów w roku
201 7.

Aby osiągnąć sukces, należy zaangażować się w 1 00%. W
lekkoatletyce jest to -niestety- ciężki i monotonny proces
ponieważ tak naprawdę pracujemy cały rok po to, aby sprawdzić
się w jednym dniu, którym są Mistrzostwa Polski.

fot. zbiory prywatne

Myślę, że należy trenować dalej i po prostu pokazać innym, że
jednak na coś nas stać i możemy coś osiągnąć. Pamiętam słowa
mojego brata gdy przyszedłem po pierwszym treningu, a on
zapytał, po co trenuję, jak i tak przecież nic nie osiągnę. Ja jednak
trenowałem dalej, aby pokazać mu, że dam radę.

Aktualnie przygotuję się do sezonu letniego. Najbliższym planem jest na
pewno zrobienie minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów, które odbędą
się w Berlinie.
Minimum wynosi 7,95 m, wnioskując po moim progresie na zawodach
jak i na treningach myślę, że jest to jak najbardziej osiągalny cel. Wiadomo,
moim marzeniem jest zrobienie minimum na Igrzyska Olimpijskie, które
odbędą się za 2 lata w Tokyo. Swoje plany życiowe wiążę ze sportem
i realizacją siebie w tej dziedzinie.
Rozmawiała:Teresa Moczyróg

Dni Kultury ZST

W dniach 05.02 - 09.02.201 8 r. odbywały się w Zespole Szkół
Technicznych dni kultury, podczas których uczniowie brali udział
w wielu zajęciach poszerzających ich wiedzę i wzbogacających
kulturowo. Nie zabrakło również atrakcji takich jak spotkanie
z podróżnikiem, który przedstawił uczniom kulturę indyjską.

Jak co roku, odbył się również konkurs wiedzy o Ignacym Mościckim,
w którym wzięły udział klasy pierwsze. Każda klasa występowała w dwuosobowych zespołach. Klasy musiały wykazać się wiedzą o życiu jak i
również o działalności Ignacego Mościckiego. Wszystkie odpowiedzi
podlegały ocenie jury, w którym zasiadały Panie: Elżbieta Skowron
i Marzena Gawron. Konkurs ten prowadzony był przez przewodniczącego
szkoły Tomasza Łobodę.

W następnych dniach odbył się między innymi konkurs wiedzy o górach,
zorganizowany przez Pana Pawła Golca oraz konkurs wiedzy o filmie
prowadzony przez panie Teresę Moczyróg i Beatę Marchwicką-Świętek.
Zorganizowana została także sesja historyczna poświęcona życiu Ireny
Sendlerowej zorganizowanej przez panią Martę Kaczor i pana Sławomira
Skowrona, podczas której uczniowie dowiedzieli się wiele o jej życiu i
działaniach. Sesja ta prowadzona była przez Katarzynę Łachut oraz Marka
Kądzielawę.
Wielką atrakcją był także projekt „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”
w trakcie którego uczniowie zaprezentowali wszystkim stworzone przez
nich stoiska na których można było zasmakować potraw narodowych,
ugotowanych przez uczniów naszej szkoły.

fot. zst-tarnow.pl

Akcentem kończącym dni kultury było spotkanie z podróżnikiem oraz
konkurs poezji czytanej zorganizowany przez polonistów naszej szkoły. Nie
sposób wymienić wszystkie przedsięwzięcia z powodu tak dużej ich ilości.
Podsumowanie dni kultury odbyło się 28.02 bieżącego roku.
więcej zdjęć na zst-tarnow.pl

Dominik Kiwior

Dopalacze - co to jest ?

Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli
mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia,
euforii, halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji i sami
farmakolodzy mają trudności z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są
dopalacze. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, które tym tylko różnią
się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna były sprzedawane
legalnie. Inni określają je jako substancje psychoaktywne, a jeszcze inni
(sprzedawcy) mówią na nie „produkty kolekcjonerskie”.

Dopalacze - z czego się składają?
Mogą być pochodzenia naturalnego, a są wśród nich preparaty ziołowe,
zawierające głównie związki halucynogenne, np. te oparte na wyciągach
z muchomora czerwonego lub plamistego, szałwii wieszczej, powoju
hawajskiego, kratoma (liście drzewa Mitragyna Speciosa). Są dostępne pod
postacią suszu lub ekstraktu. Najczęściej jest tak, że jeden dopalacz zawiera
w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale kilku, a nawet kilkunastu
roślin! A ponieważ każda z nich może (i zwykle ma) po kilka substancji
o działaniu psychoaktywnym, alkaloidy, nietrudno sobie wyobrazić, jak
działa taki dopalacz. Po spożyciu takiej piorunującej mieszanki pojawia się
nadwrażliwość zmysłowa, zmienne nastroje, charakteryzujące się nagłym
przejściem od euforii do depresji. Często pojawiają się omamy.

Skutki uboczne dopalaczy:

Dopalacze do niedawna były legalnie dostępne jako produkty
kolekcjonerskie, nie do spożycia. Ze względu na ominięcie przepisów
substancje psychoaktywne dostępne w dopalaczach stały się dostępne dla
ludzi, mimo iż skutki dopalaczy nie zostały nawet przebadane. Obecnie
obrót dopalaczami stał się zabroniony, dzięki czemu ich dostępność została
znacznie utrudniona.Warto pamiętać, że niewinnie wyglądające tabletki
z dopalaczami mogą prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia!
Bartosz Blacha

Wywiad z Panią Lucyną Olejnik

Jak ocenia Pani czytelnictwo naszych uczniów? fot. zbiory prywatne

Uczniowie naszej szkoły spoza kanonu lektur najczęściej wybierają książki
z zakresu fantasy. Trzeba powiedzieć, że trend się zmienił. Dawniej
wybierano książki science fiction, natomiast teraz jest to głównie fantasy,
ja w skrócie nazywam to książkami o „smoku i mieczu”.

Rozumiem, że jest to świetna rozrywka, że jedną z funkcji literatury jest
uciekanie w świat wyobraźni, przeżywanie niejako różnych sytuacji
w czasach odległych, więc rozumiem, że jest to literatura chętnie czytana.
Ze względów finansowych nie można jednak zaspokoić wszystkich czy też
większości oczekiwań uczniów w tym kierunku. Często autorzy tego
gatunku literackiego piszą tasiemce, są to więc wydatki dużego rzędu, żeby
zgromadzić jakąś serię, która składa się z 6 tomów potrzeba więc dużych
pieniędzy. Muszę też powiedzieć, że oczywiście lektury są wypożyczane ze
względów praktycznych m.in. jako pomoc na lekcjach. Poza tym
wypożyczane są także różne pomoce na lekcje takie jak np. atlasy czy
słowniki. Bywa, że wypożyczana jest także literatura zawodowa np.
fototechnicy w miarę regularnie coś pożyczają, tak jak elektrycy
i informatycy. Ogólnie rzecz biorąc czytelnictwo jest nieco niższe niż 1 0 lat
temu a dużo niższe niż 25 lat temu.

Śmieszne przypadki w Pani pracy?

Jako ciekawostkę mogę dodać, iż w ciągu swojej pracy zebrałam różnie
przekręcane przez uczniów nazwy tytułów takie jak: "Marysia i Pan", gdzie
chodziło o książkę "Mistrz i Małgorzata" inną nazwą jest też "Zemsta
i kara" czy też "Kierunek" Autor: Kryda, gdzie chodziło o książkę "Kierunek
Antarktyda".

Jaki rodzaj książek najczęściej pożyczają uczniowie?

Na pierwszym miejscu jest na pewno literatura fantasy, a na drugim miejscu
jest literatura sensacyjna, thrillery.

Czy pracę w bibliotece można nazwać spokojną?

Na pewno jest to praca spokojniejsza niż praca z uczniami na lekcji,
natomiast są takie momenty gdy organizujemy różnego rodzaju akcje takie
jak np. Festyn biblioteczny, Przegląd pieśni patriotycznej. Jest to praca w
miarę spokojna ale zdarzają się pewne ekscesy. Kiedy biblioteka została
bardziej zautomatyzowana czyli odeszliśmy od starych papierowych
katalogów i wszystko przenieśliśmy do komputera to przez 8 lat
wpisywałam wszystkie książki, które mieliśmy w bibliotece. Oczywiście
niektóre z nich były już stare lub zżółkłe więc przy okazji robiliśmy
remanent.

Oprócz pracy w bibliotece organizuje Pani w szkole różne
przedsięwzięcia. Proszę nam o tym powiedzieć.

Z jednej strony na pewno związane są one z zadaniami bibliotecznymi np.
Wybory książek, żeby uczniowie wybrali książki, które mamy zakupić.
W październiku byliśmy wraz z uczniami na targach książek w Krakowie,
odbył się u nas także festyn biblioteczny i to są takie wydarzenia związane
z biblioteką i czytelnictwem, ale są też takie jakby pozabiblioteczne. Jestem
w zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół
Technicznych i to nakłada na mnie dodatkowe obowiązki.Aktualnie wraz
z innymi członkami zarządu wdrażamy projekt “Absolwenci, talentom ZST”.
Jest to nagroda pieniężna ufundowana dla ucznia, który jest autorem
jakiegoś projektu naukowego, badawczego ważnego dla naszej szkoły.

Jest Pani związana z “Sokołem - Świat Pracy”. Proszę powiedzieć
nam coś więcej na ten temat.

Jestem związana z Sokołem od czasu jego reaktywacji tj. 1 995 r. Zostało
ono założone w 1 867 r. We Lwowie jako organizacja o charakterze
patriotycznym. Dewizą Sokoła jest “W zdrowym ciele zdrowy duch”
poprzez kształtowanie tężyzny fizycznej przygotowywać ludzi do przyszłej
walki z wrogiem o niepodległość ojczyzny, jeżeli taka okazja się nadarzy.
Ciekawostką jest to, że Tarnów jest miejscem drugim na mapie dawnej
Polski, gdzie założono gniazdo Sokoła zaraz po Lwowie. Po odzyskaniu
niepodległości nadarzyła się okazja do tego aby organizacje, którym władze
komunistyczne uniemożliwiły działanie i zrabowały ich majątek zostały
reaktywowane. Na przestrzeni lat działalności, przez Sokoła przewinęły się
różne sekcje. Teraz najbardziej działającą jest sekcja biegania i nordic
walking. Ja zajmuję się sekcją kulturalno-oświatową i właśnie m.in.
organizujemy przegląd pieśni patriotycznych. Jest to szereg działań, które za
zadanie mają wspieranie, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.
Staramy się również często wychodzić z jakimiś projektami. W tamtym
roku był organizowany konkurs filmów patriotycznych, były też
organizowane konkursy oratorskie, konkursy rysunkowe czy też
fotograficzne. Oprócz tego aktualnie modne jest także strzelanie, więc są
też w tym kierunku różne sekcje.

Wiemy, że jest Pani babcią. Jakie to uczucie?

fot. zbiory prywatne

Jest to wspaniałe uczucie. Bycie babcią to jest taka nowa jakość w życiu
człowieka. Jak dla mnie, jest to w pewnym sensie dopełnienie życia
ponieważ uczucia macierzyńskie, to jest troszkę inna sprawa, człowiek
kocha swoje dzieci i jest odpowiedzialny za ich wychowanie. W przypadku
babci natomiast jest to radość z każdego uśmiechu czy zabawnej minki.

Jakie jest Pani hobby?

Interesuję się różnymi rzeczami, na pewno jestem molem książkowym
ponieważ czytam dużo i zazwyczaj mam zaczętych parę książek. Aktualnie
czytam dwie grube pozycje a mianowicie “Córki Wawelu” oraz “Katedrę
w Barcelonie”. Lubię czytać literaturę dotyczącą psychologii albo rozwoju.
Kocham jeszcze małe i duże podróże, jest to moja pasja i gdybym wygrała
w totka to bez wątpienia wybrałabym się w podróż dookoła świata, a jak
nie wygram w totka, to staram się regularnie odkładać oszczędności na
wyjazdy w różne zakątki Europy i nie tylko, bo również po Polsce. Bardzo
lubię też teatr, np. w ferie byłam na musicalu w operze śląskiej.
Rozmawiali: Dominik Kiwior, Andrzej Szal, MichałWaśko

Kącik języka angielskiego

Get ready for Matura.

Ok. So you’ve got about a month and a half left and it’s high time you did
some serious revision before the exam. Here’s a short test you can start
with. Good luck!
I. Wordformation. Change the word so that it fits the sentence:

1 . Mr Tweed is in charge of 43 ………………………………… . (employ)
2.The company was ………………………………… in 1 906. (found)
3. He’s very ………………………………… . He likes to make his own
choices. (depend)
4. Bowling and hanging out with friends are among my favourite free time
………………………………… . (active)
5.We invited many people to the wedding, …………………………………
our boss. (include)
6.The exam tests theoretical ………………………………… the students
acquired during the course. (know)
II. Choose the best word to complete the sentence:

1 .The recipe for vegetable soup has a number of different .......... .
A parts B components C ingredients D elements
2. I wonder if you could .......... me a favour and carry this box for me.
A make B do C give D hold
3. I need to cut ………… chocolate. I eat too much of it.
A down on B off C out of D without
4.These drugs are only available on ………… .
A recipe B receipt C prescription D order
5. She's getting .......... of her old things.
A fed up B over C run out D rid of
III. Choose the option which is grammatically correct:

1 .We spent … the shopping for the party.

A) 3 hours doing B) 3 hours to do C) 3 hour on doing D) 3 hours do

2.Would … you the coat? –Yes, please.That’s very kind of you.
A) I bring B) you bring C) you like to bring D) you like me to bring

3. I haven’t seen her … she moved to Paris.
A) since B) for C) when D) while

4.We ... smoke cigarettes at school.Teachers would punish us if we did.
A) didn’t have to B) were never allowed to C) don’t allow D) don’t let

5. It was a terrible mistake. If only it …!

A) happened B) had happened C) hadn’t happened D) didn’t happen
KEY:
Ex.I. 1 . employees, 2. Founded, 3.independent 4. activities, 5. Including, knowledge
Ex. II. 1 . C, 2. B, 3. A, 4. C, 5. D
Ex.III. 1 .A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.C

Beata Kotaś

Humor :)

Teresa Moczyróg

Kącik ekologiczny

Beata Kotaś

Osobowość szkoły

W tym numerze prezentujemy sylwetkę
Bartka Morynia - zasiadającego w Radzie Miejskiej.

fot. zbiory prywatne

Co spowodowało, że postanowiłeś kandydować na
przewodniczącego ZST?

Postanowiłem kandydować ponieważ chciałem pokazać, że mogę dobrze
reprezentować szkołę na tle innych, poprzez organizowanie różnych
ciekawych akcji, wydarzeń, które mogłyby wpłynąć na rozwój naszej szkoły
w Tarnowie i poza nim. Ogólnie mówiąc czuję się osobą, która może tym
kierować i lubię to.

Jak zareagowałeś gdy dowiedziałeś się o wygranej Tomka?

Ogólnie rzecz ujmując byłem zadowolony, bo wiedziałem że Tomek to
dobry kandydat i „spoko ziomek”, wszystko dobrze i sprawnie organizuje,
jest dzięki niemu dobra komunikacja, między klasami i uważam, że Tomek
jest godnym zastępcą Marka.

Czy w młodszych latach (podstawówka, gimnazjum) miałeś
przywilej pełnić funkcję przewodniczącego szkoły?

W gimnazjum byłem kompletnie innym człowiekiem, zamkniętym w sobie,
ale zmieniłem się przychodząc do tej szkoły. Zadałem sobie wtedy pytanie
,,Dlaczego nie zrobić jakiejś diametralnej zmiany" i chciałem też pokazać
ludziom, że można się zmienić. Dużo nad tym myślałem żeby coś ze sobą
zrobić i tak to się zaczęło. Zacząłem ćwiczyć, trenować, przyłożyłem tez
żelazną rękę do nauki. Poskutkowało to wizerunkiem. Wcześniej miałem
długie włosy, ale była to dobra decyzja ponieważ przekonałem się do siebie.

Co zdecydowało o pójściu na kierunek analityczny i że to była
akurat nasza szkoła oraz czy wiążesz z zawodem analityka swoją
przyszłość?
W gimnazjum mieliśmy świetną nauczycielkę od chemii, która potrafiła
przekazać nam wiadomości z niczego. Chemia to była dobra zabawa. Miało
to duży wpływ na to, że wybrałem akurat tą szkołę. Stwierdziłem, że nie ma
sensu iść do liceum, bo wiem, że po technikum będę miał zawód, a poza
tym ZST to renomowane technikum, ma dobra opinię i ogólnie jest spoko
szkoła. W przyszłości chciałbym pracować w laboratorium, lecz musiałbym
się teraz dobrze przyłożyć do nauki, Nie chciałbym pracować w Tarnowie
bo chce się ciągle rozwijać.

Jakie masz marzenia którymi mógł byś się z nami podzielić?

Moim marzeniem po skończeniu naszej szkoły jest zostać dość
wykwalifikowanym chemikiem i opatentować ,,coś" co mogłoby być
później stosowane. To jest moje takie pomniejsze marzenie. Oprócz tego
chciał bym spróbować potraw świata, a takim głównym moim marzeniem
jest przejażdżka lub lot dookoła świata.

Wiemy, że jesteś w Radzie Miasta. Na czym polegaTwoja praca?

Dla mnie Rada Miasta jest jak trzeci świat. Poświęcam na to dużo czasu.
Zostałem przewodniczącym komisji sportu. Przejęło mnie to zadanie, bo
wiem, że będę miał dużo obowiązków i cieszę się, że mogę wyjść do ludzi
i pokazać światu, że ja też coś potrafię. Byłem też ciekawy czy poglądy
innych ludzi są podobne do moich co mnie zmotywowało do dołączenia do
rady.

Od jak dawna jesteś w Radzie Miasta?

W Radzie Miasta jestem od wyborów na przewodniczącego ZST. Jak
przyszedłem po raz pierwszy na zebranie rady, starałem się być
uśmiechnięty i wykorzystać moją główna zaletę czyli to, że szybko
nawiązuję kontakty z ludźmi.

A jak wyglądają obrady?

Rada wygląda tak, że spotykamy się i pierwsze co robimy to porządek
obrad. Jest to czytana lista w punktach co mamy zrobić, po czym zaczyna
się otwarcie punktów i tak debatujemy do końca.

Czy miałeś już jakieś wpadki związane z Radą?

Tak ostatnio miałem turniej piłki siatkowej. To była moja pierwsza takiego
typu impreza i zarazem pierwsza wpadka. Nie zdradzając szczegółów, czas
nas gonił i nie wszystko było zapięte na ostatni guzik. Ale wyciągnąłem
lekcję i teraz już wiem jak to wszystko organizować z wyprzedzeniem.

Jakie będą jeszcze przez ciebie organizowane wydarzenia?

Nie mogę udzielać takich informacji, ale będzie ich bardzo dużo, jedyne co
mogę powiedzieć, to że będziemy współorganizatorami plenerowego kina
na Gumniskach.

Czy chciał byś dodać coś a propos rady?

fot. zbiory prywatne

Tak powiem, że rada może być nawet sposobem na życie, oprócz tego jest
w niej grupa przecudownych ludzi, bardzo ich lubię, można z nimi pogadać
na luzie, ogólnie czuje się tam jak młody bóg zawsze jestem uśmiechnięty
i ogólnie chce tym pokazać ze to nie jest to nic trudnego i jest to
obowiązek i super zabawa.

Czy poza pracą w Radzie miasta masz czas na jakieś hobby?

Tak, oczywiście. Moim największym hobby są obecnie sporty zimowe
(narty, łyżwy). Po za tym, zacząłem praktykować w szkole gimnastykę, mam
zajęcia dodatkowe z tego z Panem Wojciechem Potoczkiem. Jestem tzw.
„sportowym świrem”, bo zawsze w wolnym czasie, lubię sobie poćwiczyć.
Interesują mnie również nowinki i odkrycia technologiczne.

Co najbardziej lubisz w naszej szkole?

W tej szkole najbardziej lubię ludzi oraz nauczycieli, którzy oprócz
poczucia humoru, potrafią w świetny sposób przekazać wiedzę.
Rozmawiali: Mateusz Marszałek, Samuel Padło

Krwiodawstwo w ZST

Krwiodawstwo jest tak ważną dziedziną życia, że nie sposób
o niej nie mówić.Wśród wielu inicjatyw podejmowanych w naszej
szkole jest również działalność PCK. Nasi uczniowie, jak zawsze,
są chętni do niesienia pomocy. O kilka słów na temat tej
działalności poprosiliśmy opiekunkę panią Marzenę Gawron.

fot. Patryk Urasiński

Teresa Moczyróg

Tradycje honorowego dawstwa krwi w naszej szkole sięgają 1 974 roku.
Wówczas pierwsi uczniowie w sposób zorganizowany zaczęli oddawać
krew. W 1 995 roku formalnie powstał Szkolny Klub HDK, którego
głównym celem jest popularyzowanie honorowego dawstwa krwi wśród
młodzieży ZST. W ramach klubu podejmowano szereg inicjatyw:
przeprowadzano kwesty uliczne, kursy pierwszej pomocy, szkolenia dla
młodzieży, konkursy, spotkania z zasłużonymi dawcami krwi, akcje
charytatywne: „Oddaję krew potrzebującym”, „Szkolna Wampiriada”,
„Kampania Drugie Życie”, liczne pogadanki w ramach edukacji
prozdrowotnej, akcje dawstwa krwi w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa.

Średnio rocznie młodzież ZST oddaje około 1 20 litrów krwi. Zespół Szkół
Technicznych wśród szkół ponadgimnazjalnych pod względem oddawania
krwi znajduje się w pierwszej piątce.Wielu uczniów regularnie uczestniczy
w akcjach. Najwięcej chętnych jest z klas trzecich, zwłaszcza 3M, 3E. Mimo
wielu obowiązków także nasi maturzyści w miarę możliwości oddają krew.
Dużą skutecznością wykazuje się klasa 4M np. Aleksander Jarosz, 4N np.
Patryk Mazgaj. Niestety, same chęci nie wystarczają, gdyż nie wszyscy mogą
być dawcami. Wiele osób nie może być dawcami. Przyczyn jest wiele np.:
niska waga, cukrzyca, alergia, astma, słabe żyły, branie lekarstw, zabiegi
operacyjne itp. Nawet zrobienie sobie tatuażu jest przyczyną 6 miesięcznej
dyskwalifikacji.

fot. Patryk Urasiński

Marzena Gawron

Kącik matematyczny

• ZŁOTA MYŚL O MATEMATYCE:

Matematyka jest najpiękniejszym tworem ducha ludzkiego.Tylko państwa,
które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.
(Stefan Banach

• HUMOR MATEMATYCZNY:

Dlaczego pociąg jak jedzie to stuka?
Elementem poruszającym się po torze jest koło. Obręcz koła to nic innego
jak okrąg. Wzór na długość okręgu to 2Jr, gdzie 2 to stała, r - określony
promień, a J to trzy z hakiem. I ten hak stuka!
***

• Przychodzi element do lekarza, a lekarz woła: Policja!
• Przychodzi iloraz do lekarza, a lekarz pyta:A gdzie reszta?
• Przychodzi liczba do lekarza, a lekarz mówi: Jest pani pierwsza!
• Przychodzi jedynka do lekarza, a lekarz mówi: Pani nie jest pierwsza!
• Przychodzi stożek do lekarza, a lekarz mówi: Coś pan taki ścięty?
• Przychodzi zbiór do lekarza, a lekarz mówi: Jest pan skończony!
• Przychodzi i do lekarza, a lekarz mówi: Coś się pani uroiło!
• Przychodzi pamięć do lekarza, a lekarz mówi: Kto panią tak skasował?
• Przychodzi logarytm do lekarza, a lekarz mówi: Co panu tak wolno
rośnie?
• Przychodzi kąt do lekarza, a lekarz mówi: Kto pana tak skierował?
• Przychodzi wektor do lekarza, a lekarz mówi: Coś pan taki swobodny!
• Przychodzi zmienna do lekarza, a lekarz mówi: Pani tu nie stała!
***

Ewolucja metod nauczania matematyki, na przykładzie zadania:

• 1 962 - Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za 1 00 dolarów.Wiedząc, że
koszt produkcji drewna wynosił 4/5 jego ceny, oblicz zysk drwala.
• 1 972 - Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za 1 00 dolarów.Wiedząc, że
koszt produkcji wyniósł 4/5 jego ceny, czyli 80 dolarów, oblicz zysk drwala.
• 1 982 - Drwal dokonał wymiany zbioru T tarcicy na zbiór P pieniędzy. Moc
zbioru P wyrażona w liczbach kardynalnych wyniosła 1 00, przy czym każdy
z jego elementów jest wart 1 dolara. Zaznacz w kwadratowej tabeli 1 00
punktów, aby przedstawić graficznie elementy

zbioru P. Zbiór kosztów produkcji zawiera 20 elementów mniej niż zbiór
M. Przedstaw zbiór K jako podzbiór M i odpowiedz na pytanie, jaka jest
moc zbioru Z zysku wyrażona w liczbach kardynalnych.
• 1 992 - Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za 1 00 dolarów. Koszt
produkcji drewna wyniósł 80 dolarów, a zysk drwala 20 dolarów. Zakreśl
liczbę 20.
• 2002 - Ścinając stare piękne i bezcenne drzewa, ekologicznie
niezorientowany drwal zarobił 20 dolarów. Co myślisz o takim sposobie na
życie ? W podgrupach postarajcie się przygotować teatrzyk
przedstawiający, jak czują się leśne ptaszki i dzika zwierzyna.
• 201 2 - Drwal sprzedał ciężarówkę tarcicy za 1 00 dolarów. Pokoloruj
drwala.

• MATEMATYCY NA COKOŁY:

Matematycy nie są zbytnio doceniani przez społeczeństwo, a w każdym
razie rzadko trafiają na cokoły pomników (zwłaszcza w Polsce). Tym
większa zasługa tych, którzy sobie na taką wdzięczność społeczeństwa
zasłużyli. Zapraszamy do zwiedzenia galerii pomników wielkiego
matematyka.

Dorota Bartoń

fot. Dawid Bąba

KOSZYKARZE ZST
MISTRZAMI MAŁOPOLSKI !

Tegoroczny finał odbył się w Mościckiej hali Domu Sportu. Do

Tarnowa przybyło 6 najlepszych zespołów szkół ponadgimnazjalnych,
reprezentujących poszczególne rejony województwa małopolskiego.
Regulaminową nowością, w stosunku do lat ubiegłych był fakt dopuszczenia
do rozgrywek SMS Marcina Gortata z Krakowa, szkoły o czysto
koszykarskim profilu. Nic więc dziwnego, że właśnie ten zespół uważany był
za zdecydowanego faworyta turnieju.
Początkowe mecze przebiegały zgodnie z tymi prognozami. Krakowski
zespół z łatwością ogrywał rywali. Serię 3 zwycięstw zanotowała również
drużyna Zespołu Szkół Technicznych, choć zwycięstwa Tarnowian nie były
aż tak imponujące…

Tarnowianie pokonali kolejno: ZS Niepołomice 39-27, I LO z Gorlic 47-23
i LO Sucha Beskidzka 45-7.

W ostatnim meczu turnieju przeciwnikiem ZST Tarnów była
niepokonana dotąd drużyna krakowska. Mecz miał niezwykle
emocjonujący przebieg. Początkowo Tarnowianie zaskoczyli rywala i
prowadzili różnicą 4 punktów. Na przerwę zespoły schodziły przy
jednopunktowym prowadzeniu gospodarzy. W drugiej połowie drużyna
Gortata szybko odrobiła niewielką stratę, a w następnych kilku minutach
udało się jej uzyskać przewagę 6 punktów. Na ok. 4 minuty przed końcem
nastąpił zryw drużyny ZST, która dzięki mocnej defensywie (Sebastian
Bogusz i Dawid Łazarek) oraz dynamicznym akcjom w ataku Pawła
Zaczkiewicza, doprowadziła do wyrównania. Na kilka sekund przed

końcem meczu S.Bogusz trafił jeden z 2 rzutów wolnych i
tarnowianie wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Goście z
Krakowa zmarnowali swoją ostatnią akcję i mecz zakończył się
wynikiem 34-33 dla ZSTTarnów.
Zdobyty tytuł mistrza Małopolski upoważnia tarnowską drużynę
do reprezentowania naszego województwa w czerwcowym
Ogólnopolskim Finale Licealiady w koszykówce.
Skład ZSTTarnów: Bogusz Sebastian,Tadel Kamil, Kłusek Igor,

fot. Dawid Bąba

Pitaś Mateusz, Zaczkiewicz Paweł, Bednarz Artur, Zaczkiewicz Piotr,
Łazarz Dawid, Derkacz Patryk, Szwed Adrian, Januś Jan.
Trener zespołu: Chmura Zbigniew.

źródło: zst-tarnow.pl

fot. zbiory prywatne

Podsumowanie pracy WOŚP

fot. zbiory prywatne

WOŚP działa pod moją opieką ponad 1 0 lat. Co roku bierze udział w tej
akcji 1 9-25 wolontariuszy z naszej szkoły. Wolontariusze są zawsze chętni
do pracy, niezależnie od warunków pogodowych. W ciągu tych lat
zebraliśmy około 1 00 tys. zł. W tym roku 1 9-stu wolontariuszy zebrało
ponad 5 tys, zł. Najwięcej zebrał Mateusz Zając z 3Ib.

Katarzyna Pokorny

Dni Otwarte ZST 201 8

fot.Wiktoria Pabian
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fot.Wiktoria Pabian
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