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Udział naszej szkoły
na 26 finale WOŚP

Festiwal Stołów Wigilijnych

 Sukces podczas XVI edycji Stołów Wigilijnych
  19 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Techniczno-
Informatycznych w Busku-Zdroju już po raz XVI odbył się
Powiatowy Buski Festiwal Stołów Wigilijnych, którego głównym
celem jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli II miejsce dzięki niesamowitej
aranżacji stołu wigilijnego oraz pysznym, świątecznym daniom. 

XVIII edycja Góry Grosza

W tym roku nasza szkoła uzbierała 295,38
zł, 12 603 sztuk(!), (rok temu: 148,70 zł,
6931 szt.) Najhojniejsza okazała się klasa
III z wynikiem 4 781 sztuk monet, co daje
kwotę 99,34 zł :)

26 finał WOŚP

„Raz do roku wielkie granie, wielkie granie
w pomaganie”. To właśnie w niedzielę 14
stycznia 2018 roku przypadł ten dzień, w
którym mogliśmy okazać się dobrym
sercem. Już po raz 26 grała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym
roku nasze dzieci wzięły udział w
występach artystycznych w BSCK.
Ponadto czekało nas wiele atrakcji:
koncert, domowe wypieki, przejażdżki
motocyklowe oraz pełne emocji i
zaangażowania licytacje. Pieniądze ze
zbiórki doposażą oddziały neonatologiczne
w specjalistyczny sprzęt ratujący życie i
zdrowie noworodków.
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4 stycznia 2018 r. nasi uczniowie
przekazali 7 worków plastikowych
nakrętek rodzinie chorej Emilii, dla
której po raz kolejny
zorganizowaliśmy tę zbiórkę.

               Przegląd Kolęd, Pastorałek i Utworów   
         Bożonarodzeniowych, pt. "Hej Kolęda, Kolęda"

II Przegląd kolęd, pastorałek...

25 stycznia 2018 roku już po raz drugi odbył się Przegląd Kolęd,
Pastorałek i Utworów Bożonarodzeniowych, pt. "Hej Kolęda, Kolęda". Był
to konkurs po Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Busko-
Zdrój Waldemara Sikory. Poniżej podajemy zwycięzców poszczególnych
kategorii (szczegółowe zestawienie na fb szkoły)
Kategoria "0-I": I miejsce Poniewierska Lena (ZPO w Szańcu)
Kategoria wiekowa "II-IV": I miejsce Lech Zofia (SSP w Słabkowicach)
Kategoria wiekowa "V-VII": I miejsce Łocha Dominika (ZPO nr 1 w
Busku-Zdroju)

II Przegląd kolęd, pastorałek... II Przegląd kolęd, pastorałek...

.

.

. .



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 4 02/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nasze Pasje

Nasze hobby

Wiersz "Styczeń"

    Dlaczego hucznie obchodzimy     
                      Sylwestra???

   W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się dopiero w XIX wieku.
Przybyły one do nas z Europy Zachodniej. Początkowo Sylwestra
świętowały jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa. A skąd wzięły się
jego początki? Wiążą się one z dawnym mitem o laterańskim smoku.
Według opowieści, grecka wróżka Sybilla przepowiedziała, że w roku 1000
nastąpi koniec świata. Proroctwo to miało dokonać się za sprawą smoka
Lewiatana. Wśród ludności krążyła historia o tym, jak w 317r. papież
Sylwester I uwięził bestię w lochach Watykanu. Mieszkańcy byli więc
przekonani, że obecny papież Sylwester II będzie tym, który uwolni
smoka. Ten zaś zniszczy wszystko, co stanie mu na drodze. Ostatniej
nocy 999 roku wszyscy z napięciem czekali na zagładę świata. Kiedy
jednakże zegar wybił północ a smok nie pojawił się, zapanowała
powszechna radość. Mieszkańcy wpadli w euforię, zaczęli tańczyć i
śpiewać. Wszyscy wybiegli na ulice ciesząc się z ocalenia i nadejścia
nowego roku. 
Oprac.Cezary BonekPingwiny

Humor szkolny

Ojciec do syna:
>Jak tam
postępy w
szkole?
>W porządku,
kontrakt z piątą
klasą
przedłużony na
następny rok.
oprac. Wiktor
Justyniarski

Wykładowca
zwraca się do
studentów.
>"Osoba, która
odpowie na
moje kolejne
pytanie ma
zaliczone
zajęcia i może
iść do domu."
Ktoś z sali
rzuca w tym
momencie
długopis pod
nogi
wykładowcy.
>"Kto to
zrobił?!"
>"Ja, dziękuję,
do widzenia"
oprac. Wiktor
Justyniarski Amelia Grochowina

Natalia Lasia
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Marcel Janicki Reprezentacja Brazylii

Quiz piłkarski Style pływackie, ćwiczenia

Sonda Maja Nowicka

Wiktor Gawlik, Szymon Nowicki Franek Gawlik
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Z pamiętnika Dziadka...

                     Opowiadanie 
           "Z pamiętnika Dziadka..."

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów. Wiesz, wczoraj rzucałem
monetą z postanowieniem, że jak wypadnie reszka to wracam do nauki, a
jak orzeł,to pójdę na dyskotekę. I co, wypadł orzeł? Tak, ale dopiero za
piątym razem.       oprac. W. Justyniarski

>Na co patrzysz dziadku?- pyta zaciekawiony wnuczek.
> Na mój stary dzienniczek podróży. Jeśli chcesz, opowiem Ci historię.
> Taaak, bardzo. Opowiedz dziadku.
> Pewnego razu spojrzałem na mapę świata i wybrałem Pustynię Saharę
jako mój kolejny cel podróży. Zabrałem mój bagaż, mój paszport oraz bilet
powrotny.
> A jak tam dotarłeś dziadku?
> Najpierw, poleciałem samolotem. Potem, pojechałem samochodem do
małej wioski na pustyni. Tam czekał na mnie towarzysz podróży, Assam.
Pierwszego dnia naszej podróży na pustyni było bardzo gorąco, ale widoki
były przepiękne. Następnie, drugiego dnia wydarzyła się straszna rzecz. 
> Co się stało dziadku?
> Kiedy obudziłem się rano, Assam był bardzo chory. Miał gorączkę i źle
się czuł. Musiałem wyruszyć samotnie  w głąb pustyni po lekarza.
> Co wtedy czułeś dziadku?
> Byłem przestraszony. Ale wiedziałem, że muszę pomóc przyjacielowi.
Szedłem godzinami. Na szczęście, miałem ze sobą kompas i pokazał mi
zachodni kierunek do wioski. Zmęczony dotarłem do celu. Razem z
bratem Assama wyruszyliśmy z powrotem na wielbłądach i przywieźliśmy
chorego do wioski.                       oprac. A. Majecka

Płatki śniegu

Trunks

Trunks to 17-letni, fioletowowłosy
Półsaiyanin. Jest synem Bulmy i
Vegety. Jest opanowany i atakuje
po przemyśleniu strategii. Cofnął
się w czasie by zapobiec śmierci
Son Goku i by powstrzymać
sztucznych ludzi przed
rozpętaniem chaosu na Ziemi.
Zawsze nosi przy sobie miecz
podarowany przez Tapiona. 

Gabrysia Skwark

Maja Radoś

Maciej Wiśniewski
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Zabytki Wielkiej Brytanii

Stonehenge
budowla
megalityczna
z epoki
neolitu i
brązu w
odległości 13
km od
Salisbury.

Wał Hadriana
przy granicy
Szkocji z Anglią
zbudowany w l.
121-129 n.e.
Służył jako mur
obronny przed
Piktami.
oprac. Miłosz
Czapla Stonehenge Wał Hadriana

dictionary

Tongue Twister GroundhogPtaki świata: Sęp

. .

Szymon Gawlik

Szymon GawlikJaś Pabis
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Samba Popcorn

Skrzypce Strój na mrozy

Zosia Lech Julia Piras

Martyna Kolarz Nikola Duda
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Lech Poznań

Wiktor Gawlik

Lechia Gdańsk Rep. Meksyku

Style pływackie: ćwiczenia

Aleksander Janik

Quiz piłkarski

Aleksander Janik Maja Nowicka

Franek Gawlik
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Pan Cukier vs. dr Wieprz Pan Cukier vs dr Wieprz cz.II

Motocykle

Kacper Jędrszczyk Kacper Jędrszczyk

Mateusz Równiak



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 4 02/2018 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasze Pasje

Wiersz "Luty"

Zima

Amelia Grochowina

Patryk Majecki
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