Nasza szkoła fajna jest,
w niej uczniowie są THE BEST.
Tygiel wszędzie dobrze znany i na Śląsku doceniany.
Są górnicy, mechanicy!!!
Lekcje mamy wciąż w piwnicy.
Samochodziarze, to chyba hołota, nie pokona nas nawet Gołota.
W sklepiku szkolnym są hamburgery, hot-dogi i inne
bajery.
Na matematyce uczymy się ułamki skracać.
Dlatego chcą tu chętnie powracać.
Kl: I TS :-)

REDAKCJA:
Martyna Cieśła 1 Tl
Basia Klingberg 1 Tl
Aneta Szewczyk 3 Tp
Danuta Przygoda 4 Tp
Rober Głombica 3 Tb
Szymon Frohlich 1 Tc
Maciej Aleksandrowicz 2 Tm
WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Grażyna Kohut
OPIEKA:
mgr Sabina Kubeczek
mgr inż. Katarzyna Kałuża
mgr Waldemar Wollny
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
Wakacje, wakacje i …JUŻ PO WAKACJACH!

KAMERA

Wakacje już się skończyły

AKCJA!!!!!

i przyszła pora do szkoły wracać.
Ale już za 9 miesięcy z hakiem
na nowe wakacyjne szlaki ruszymy z plecakiem.
Po dwóch miesiącach wakacji na szkolnych korytarzach znowu
jest głośno. Pani Dyrektor mgr inż. Grażyna Kohut 2 września powitała nowych uczniów miłymi słowami oraz pasowała ich na uczniów
ZST. Oznacza to koniec lenistwa i początek pracy.
W roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpoczęło 50 klas. Ten
rok szkolny dla dużej liczby uczniów jest ostatnim w naszej szkole, ale
pierwszoklasiści mają przed sobą jeszcze parę lat współpracy z nauczycielami i klasą.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZST życzy wszystkim
uczniom, a w szczególności tym, którzy rozpoczynają naukę w naszej
szkole, by zdobywanie wiedzy w nowym roku szkolnym stało się dla
wszystkich fascynującą przygodą, a także odnajdywaniem siebie samego i swoich zainteresowań.

Schronienie przed
deszczem—Brenna

PAMIĘTAJCIE, ŻE TEN CZAS TO MOMENT, W KTÓRYM
KAŻDY STAJE SIĘ TYM KIM CHCE ZOSTAĆ.
NIE ZMARNUJCIE GO!
Mgr Sabina Kubeczek
Pasowanie na ucznia ZST

2

11

Ostra rywalizacja

1.

Mgr Kamil Bartkowiak—w-f

2.

Mgr Ksenia Bienek—w-f

3.

Mgr Marcin Gąsiorowski—w-f

4.

Mgr Żaneta Lanuszny—przedsiębiorczość

5.

Mgr Małgorzata Greszla — język rosyjski

6.

Mgr Tomasz Szromek—przedmioty zawodowe elektryczne

Zwycięzca jest tylko
JEDEN :-)

10

3

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
TROCHĘ WSO
Dnia 30 września br. odbyły się w naszej szkole
otrzęsiny klas pierwszych. Za organizację
otrzęsin odpowiadali: Samorząd uczniowski pod
opieką pani Katarzyny Kałuży oraz ubiegłoroczni zwycięzcy otrzęsin kl. 2Tb z wychowawcą
Iwoną Kolonko.
W Jury zasiadła Pani mgr inż. Grażyna Kohut
wraz z innymi nauczycielami : mgr W. Wollny; mgr A.Zimończyk; mgr P.Tokarz ;
p. I.Kolonko Pani higienistka Mariola Kojder ; Pan Andrzej—szkolny ochroniarz
oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Ogierman z klasy 3 Ts.
Odbyły się między innymi konkurencje :
-Picie mleka
-Rysowanie obrazków
- Pokaz mody

-Śpiewanie piosenek
-Zbieranie zapałek
- Prezentacja klasy

§11

Wewnątrzszkolny system oceniania—kryteria ogólne
7. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiiedzianym
sprawdzianie pisemnym, kartkówce lub innej pracy pisemnej jest on
zobowiązany zaliczyć te formy sprawdzianu wiadomości w terminie 2
tygodni lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela i nie ma
możliwości poprawiania tej oceny. Formę zaliczenia ustala nauczyciel.
a. W przypadku nieobecnosci ucznia na sprawdzianie, kartkówce lub
innej pracy pisemnej w miejscu oceny stawia się myślnik, obok po
ukośniku wpisuje się datę dodatkowego terminu i ocenę

Wyniki rywalizacji:
I miejsce klasa 1Tb
II miejsce klasa 1Ti
III miejsce klasa 1Tm i 1Tl
Wszystkim klasom dziękujemy za aktywny udział i miła zabawę!
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DZIEŃ CHŁOPKA W ZST

Oto wiersze naszych poetów z klas pierwszych
Tygiel to dobra szkoła, każdy tu problemom podoła.
Nawet jeśli masz tu doła, twoja mina i tak zawsze będzie wesoła.
Pan Nowakowski, to jest gość i ma w sobie to COŚ !!!
Pani Zuzia dobra jest, wszyscy bardzo ją kochamy, cztery lata wytrzymamy.
Kl: I TO
Tygiel to jest nasza szkoła,
kto się uczy ten podoła.
Trzeba podjąć to wyzwanie,
najważniejsze jest staranie.
Jest tu bardzo dużo sal,
oraz nasz ochroniarz – drwal.
Są tu długie korytarze,
chociaż czasem ich nie jarzę.
Są tu pełne automaty,
oraz sklepik nasz bogaty.
W naszej szkole cztery lata
i zwiedzimy tu pół świata.
Bierz ten kilof, kask – raz,
dwa,
bo już czeka Cię praca.
Wszyscy włażą dziś do szole,
nawet te marne gorole.
I jedziemy szybko w dół,
by narobić się jak muł.
Kabla ciągną elektrycy,
a fedrują zaś górnicy.
Dobra praca nie jest zła,
jeszcze jak się opłaca
Więc się ucz i skończ tę szkołę,
twoja przyszłość
jest na dole !!!
Kl: I TL

Dnia 30 września obchodzony był w naszej szkole przyjemny dla męskiego grona uczniów dzień chłopaka. Dzień
szczególny w kalendarzu nie tylko moim ale myślę że i całego grona chłopaków w naszej szkole. Z tego powodu składam sobie i wszystkim chłopakom wszystkiego czego sobie
życzycie. Myślę że każdy ma odrębne życzenia dlatego nie
będę się jakoś dłużej nad tym rozpisywał. Obchody dnia
chłopaka były połączone z realizacją filmu
„LipDub” , który na pewno urozmaicił ten
szczególny dzień.

W tyglu jest dobra zabawa, tu dobrze się
wszystkim układa.
Co przerwa z Panem Andrzejem kłótnia, w
końcu wylatujemy jak wyrzutnia.
Pani Grajner jest bardzo miła i nie wali w
stół co chwila !!!
Kl: I TM
Tu w Rybniku jest pewna szkoła,
gdzie uczniowie uczęszczają w pocie czoła.
To Kościuszko jest ulica,
a więc szkoła Stanisława Staszica.
Do ,,górniczej” lubią chodzić faceci,
bo u nas w szkole czas szybko leci.
Jaki jest nasz przedmiot ulubiony?
Chyba przerwa – wybór trafiony.
W klasa skrzypi o tablicę kreda,
że też uciec się nie da.
Zamiast słuchać jak ,,fedrunki”
posłuchalibyśmy jak się tworzy trunki.
Technikum górnicze jest najlepsze na świecie,
ludzie... przecież doskonale o tym wiecie.
Tu rozkazy daje księżniczka ,,Roszpunka”
ha... to nasza wspaniała Katarzyna Kunka.
Pani patrzy na nas ciepło?
Lecz my zawsze zwariowani,
i na zawsze naszej Pani oddani,
Abyśmy w tych ,,murach” wspólnie wytrzymali,
i do matury wszyscy razem wytrwali.
Kl: I TA

Wszystkiego Najlepszego !
Robert Głombica
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W tym roku szkolnym odbył się XI rajd integracyjny wszystkich
pierwszych klas do Brennej.
Planach było zdobycie szczyty i odbycie się na nim następujących
konkurencji:
Zaprezentowanie portretów, odczytanie wartości ZST i wiersza na
cześć szkoły/klasy..
Niestety zaraz po wyjściu z autokarów pogoda pokrzyżowała plany,
więc organizatorzy zastosowali plan B! Przenosząc się do kościoła i
tam organizując konkurencje oraz robiąc ,,sweet focie” klasowe. Oto
przykładowe zdjęcia:

Kolejną szkołą, która postanowiła nagrać swojego LipDub’a jest ZST
w Rybniku.
Akcja filmu została umieszczona na korytarzach szkoły wraz z boiskiem.Utworem,
który został wykorzystany w materiale jest „Wiecznie znani, bardziej obcy” który
nagrał zespół The October Leaves—wokalistą zespołu jest mgr Kamil Bartkowiak
nauczyciel; w-fu w ZST. Uczniowie klasy 4 Tm od ponad tygodnia planowali jak
powinien wyglądać nasz LipDub .Większość klas przygotowała się solidnie przebierając się w różne stroje ,które można było podziwiać. Pierwsza godzina polegała na
rozmieszczeniu wszystkich uczestników lipdup’u po szkole, każdy w jakiś sposób
miał poruszać się przed kamerą tak by zwrócić na siebie uwagę. Wszystkie piętra
zostały zajęte i szczegółowo udekorowane. Kamerzysta wraz z pomocnikami kręcili
film powtarzając sceny tak, aby wszystko było idealne. Każde drobne niedociągnięcie było dopracowane i nakręcone po kilka razy z rzędu, dlatego całe nagranie zajęło
dość sporo czasu. Nie tracąc ani jednej godziny wszyscy zawsze byli na swoich
miejscach pomimo tego że trzeba było długo czekać, nikt nie tracił entuzjazmu i
zapału do pracy.Przede wszystkim Lip Dub to technika tworzenia teledysków, w
którym amatorzy udają, że wykonują daną piosenkę i wzbogacają ją o własną interpretacją wizualną.Efekt pracy uczniów możecie zobaczyć już niedługo.
Dziękujemy wszystkim uczniom za
współprace nad filmem który długo
przygotowywali oraz kamerzyście
wraz z jego wspólnikami za ciężki
trud włożony w pracę.
Aneta Szewczyk kl.3 Tp
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