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Lato, lato...
Co Wy na to?

"Lipiec kochamy z tej racji,
że jest miesiącem wakacji;
można przeto o tej porze
na plażę jechać nad morze.
Tam można w wielkiej swobo‐
dzie
brodzić i pływać po wodzie,
można się na słońcu wypiec,
boć to przecie ciepły lipiec!
Można w słońca ciepłym blasku
wypiekać i babki z piasku
lub budować zamki, forty
i dla statków wielkie porty".

W numerze:
@ Dzień Mamy i Dzień
Taty
@ Bezpieczne wakacje
@ Wyłowione z sieci
@ Wywiad z absolwentką
naszej szkoły
@ Reklama gazetki
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Dzień Ojca
Dzień Matki
Zuzia W
Natalia K

23 czerwca przypada ,,Dzień Ojca'. Jest to
dzień, w którym dzieci dają swoim tatom
skromne prezenty i spędzają z nimi czas. W
Dzień Ojca należy pomóc tacie we wszelkich
pracach, aby chociaż w ten dzień nie czuł się
samotny, zmęczony i miał pomocnika. W Dzień
Ojca można zabrać swojego tatę, a nawet całą
rodzinę na wycieczkę np. rowerową, albo
jechać gdzieś dalej samochodem na lody i na
jakieś atrakcje turystyczne, aby ten dzień nasi
Ojcowie na długo zapamiętali.
Wszystkim tatom w dniu ich święta życzymy:

26 Maja przypada Dzień Matki. Święto to
obchodzone jest jako wyraz szacunku dla Mamy. W
ten dzień dzieci dają swojej mamie prezenty i
pomagają jej we wszystkim, aby ona mogła odpocząć.
Można zrobić laurkę, kwiaty z bibuły, pozbierać polne
kwiaty, aby utworzyć piękny bukiet, lub kupić jej
prezent. Zapewne Mama będzie się cieszyła ze
wszystkiego, co jej wręczycie, jeśli dołączycie do tego
uśmiech i szczere życzenia. Możecie zabrać ją na
wycieczkę rowerową lub na dalszą wycieczkę
samochodową na kilka dni lub na cały dzień
pozwiedzać nowe miejsca.
Z okazji tego wyjątkowego dnia wszystkim
Mamom chcemy życzyć:

Dużo radości, szczęścia, miłości,
uśmiechu na twarzy, pomocnych dzieci,
oraz spełnienia wszystkich marzeń!

Redakcja

Uśmiechu na twarzy, pomocnych dzieci,
Ciągle radości, szczęścia w miłości,
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
Niech od dziś ta radość gości,
Lodów, ciastek i słodyczy,
I wszystkiego czego
sobie, Tatuś
życzy!

Redakcja
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Wyłowione z sieci
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Bezpieczne wakacje
Nad morzem:
Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod
opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik –
zawsze stosujmy się do jego poleceń.
Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego
nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach,
budowlach wodnych, portach, zaporach, a także
w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i
prądy.
Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo
wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, żeby
porwał nas nurt. Idąc na plażę, nie zapominajmy
o kremie z filtrem UV.
Nie zapominajmy o okularach
przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy.
Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do
jedzenia.
Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu
lub mgły.
Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu –
poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do
wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku
termicznego.

W górach
Zawsze pamiętajmy o naładowanej komórce z
numerem GOPR – 601 100 300.
Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje
umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu
słońca.
Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas szlaku
są jakieś schroniska, szałasy, leśniczówki itp., w
których można się schronić, jeśli nagle zmieni się
pogoda.
Przed górską wędrówką spakujmy do plecaka
mapę.
Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę,
koszulę lub inne okrycie z długim rękawem,
pelerynę, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.
Pamiętajmy o prowiancie.
Nie zapominajmy o okularach
przeciwsłonecznych.
Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś,
gdzie się wybieramy, jakim szlakiem i o jakiej
porze planujemy wrócić.
Źródło:
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/bezpiecznewakacje-pamietaj-o-najwazniejszych-zasadach
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Technik reklamy z głową pełną pomysłów
wywiad z absolwentką naszej szkoły Wiktorią Sobczyk

Kwestionariusz osobowy
Imię i nazwisko: Wiktoria Sobczyk
Nazwa szkoły: Technikum nr 2 im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Starachowicach
Zainteresowania: rysowanie, projektowanie,
malowanie

1. Dlaczego wybrałaś właśnie tę szkołę oraz ten
profil?
Szkołę wybrałam ze względu na to, iż słyszałam dużo
dobrych opinii co do niej. Bardzo podobały mi się
kierunki, jakie oferuje i możliwości jakie daje. Dzięki
niej wiedziałam, że będę mogła się rozwijać. Profil
technika reklamy wybrałam, ponieważ bardzo lubię
robić projekty. Od zawsze lubiłam rysować i malować.
Na reklamie mogę to cały czas udoskonalać i
zdobywać nową wiedzę, która mnie interesuje.
2. Co najbardziej podoba Ci się w wybranym przez
siebie kierunku?
Najbardziej podoba mi się projektowanie różnych
plakatów, ulotek, stron internetowych, ale także logo,
wizytówki i wiele innych. Sprawia mi to dużą
satysfakcję, ponieważ widzę dużą różnicę pomiędzy
pierwszymi projektami, a teraźniejszymi. Napędza
mnie to do działania. Na reklamie robimy dużo zdjęć
co też bardzo lubię.
3. Co jest najtrudniejsze?
Moim zdaniem najtrudniejszy jest montaż video. Nigdy
wcześniej nie miałam z nim styczności, przez co na
początku było mi bardzo ciężko się tego nauczyć, lecz
dzięki zaangażowaniu nauczycieli, którzy chcieli nas
tego nauczyć, udało się i nie jest już tak ciężko, jak
było na początku.

4. Jakie zdolności, predyspozycje trzeba mieć, żeby
uczyć się na takim kierunku?
Aby uczyć się na tym kierunku, najbardziej potrzebna
jest głowa pełna pomysłów i kreatywność. Dzięki tym
rzeczom lekcje zawodowe nie będą dla nas
problemem.
5. Co można robić po ukończeniu szkoły?
Po ukończeniu szkoły można dalej się kształcić, idąc
na studia, ale także można iść od razu do pracy,
ponieważ przez te lata w technikum możemy się dużo
nauczyć, co daje nam możliwość pójścia do pracy.
Możemy zacząć pracę np. w drukarni, czy też w
biurze projektowym.
6. Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Chciałabym iść na studia. Na jakie dokładnie, jeszcze
nie wiem, na pewno coś z projektowaniem, ponieważ
sprawia mi to dużo radości i bardzo to lubię. W
wolnym czasie - jakaś praca także związana z
reklamą.
7. Co doradziłabyś ósmoklasistom chcącym uczyć się
w Twojej/takiej jak Twoja szkole?
Na pewno dużo chęci do nauki i zaangażowanie, bo
jeśli chcemy coś wynieść ze szkoły bez własnej chęci,
nikt nam w tym nie pomoże. Wystarczy trochę nauki w
domu i słuchanie na lekcjach i będziemy wiedzieć
bardzo dużo.
8. Czy moglibyśmy prosić Cię o próbkę umiejętności
- o zaprojektowanie reklamy naszej gazetki?
Oczywiście, że tak.
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