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Zimowo ! 

 Nadszedł czas zimowego numeru naszej gazetki  szkolnej. 

Zdania co do tego kto lubi zimę, a kto za nią niekoniecznie 

przepada są podzielone. 

Jedni z utęsknieniem czekają na śnieg, aby móc jeździć na 

nartach, snowboardzie czy łyżwach. Inni liczą na to,  że śnieg nie 

spadnie i nie będą musieli ubierać na siebie mnóstwa warstw 

ubrań, czapek, rękawiczek, szalików i ocieplanych butów. 

Zima to jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali 

i umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zwanego śniegiem. 

    Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie    

przesilenia zimowego i trwa do momentu  równonocy 

wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej 

okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca.  

Człowiek podczas zimy: 
  Zużywa znacznie więcej energii elektrycznej zimą niż 

latem  przyczyną jest to iż w tym okresie, dni są 

najkrótsze, a temperatura powietrza  spada znacznie 

poniżej zera. 

   Zwierzęta podczas zimy: 
  Zwierzęta bezkręgowe i zmiennocieplne pozostają  

w ukryciu przez całą zimę. Tylko ptaki i niektóre ssaki są 

aktywne niezależnie od temperatury otoczenia .Reszta 

ptaków jest w tym czasie w ciepłych krajach,  

a zwierzęta w śnie zimowym. 

  Ryby przeżywają zimę w wodzie pod lodem pod 

warunkiem, że przez przeręble odbywać się będzie jej 

przewietrzanie.  
                                                             Klaudia Jelcz 



Czas zakochanych  

 

Czyli nasze coroczne walentynki.  

Czas kiedy dwoje ludzi okazuje swoje uczucia do siebie ze zdwojoną siłą. 

To również czas by wyjawić komuś, że darzy się go większym uczuciem 

poprzez list, wiersz czy jakąkolwiek inną formę wiadomości.  

Walentynki przypadają niezmiennie co roku na 14 lutego. Za patrona wszystkich zakochanych 

uważa się św. Walentego. Zdania co do święta zakochanych są podzielone, jak podczas 

każdego święta i w tym dniu spotyka się krytykę.  

  

Trochę historii: 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa 

północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.  

Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i krajów 

anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii  

i Tyrolu. 

Dzień kobiet 

 
Współczesna geneza święta kobiet zaczęła się  w XIX w, w związku  

z uprzemysłowieniem i pracą zawodową kobiet. Początek sięga 1857r. 

kiedy to kobiety zatrudnione w nowojorskiej przędzalni bawełny zorganizowały strajk i marsz 

sprzeciwu, w którym domagały się krótszego dnia pracy oraz takiego samego wynagrodzenia 

za pracę, jakie otrzymywali mężczyźni. W Stanach Zjednoczonych dzień kobiet po raz 

pierwszy obchodzony był 20 lutego 1908 r. W 1909 roku Socjalistyczna Partia Ameryki 

ostatnią niedzielę lutego ogłosiła Międzynarodowym Dniem Kobiet (International Women's 

Day). 

Dopiero w 1914 roku po raz pierwszy Dzień Kobiet był świętowany 8 marca jednocześnie  

w sześciu krajach: Austrii, Danii, Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajcarii. Wybuch Pierwszej 

wojny Światowej zmusił Europę do zaniechania obchodzenia jakichkolwiek świąt na dłuższy 

czas. 

W Polsce święto kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej 

wojnie światowej. Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni wręczali 

kobietom upominki. W okresie PRL w zakładach pracy składano 

im życzenia i wręczano prezenty (rajstopy, mydło, kawę) 

 i pojedynczy tulipan lub goździk. Centralne obchody 

Międzynarodowego Dnia Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane  

w 1993 r. definitywnie zniosła je Pani Premier Hanna Suchocka. 

Prywatnie panowie wciąż jeszcze obdarowują panie kwiatkami, 

choć i ten zwyczaj wydaje się, że powoli zanika. 
Klaudia Jelcz 



Dzień Kota   

na Świecie 
Mimo że 17 lutego znany jest 
 w Polsce od 2006 roku jako 
Światowy/Międzynarodowy Dzień 
Kota, wygląda na to, że jest to 
raczej 'święto polsko-włoskie'. 
Dostępne źródła wskazują, że 
dzień ten obchodzony był  
w Włoszech, a w 2006 roku 
zaadaptowany został także  
w Polsce. Niektóre źródła wskazują,  
że Dzień Kota obchodzony jest nieformalnie także  
w innych krajach np. USA - National Cat Day (Narodowy 
Dzień Kota) świętuje 29 października.  
 
Światowy Dzień Kota w Polsce 
Pomysłodawcą obchodów dnia kota w Polsce był  
w 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika Kot, prezes 
Polskiej Federacji Fenologicznej "Felis Polonia", 
międzynarodowy sędzia fenologiczny Wojciech Albert Kurkowski.  
 
Obchody Dnia Kota 
W trakcie Światowego Dnia Kota większość klubów fenologicznych należących do FPL 
organizuje pokazy kotów rasowych i akcje charytatywne; po hasłem "Rasowe - 
Dachowcom" zbierane są wtedy pieniądze i dary rzeczowe dla bezdomnych kotów. Akcje 
te coraz częściej przenoszą się również do szkół i przedszkoli. Święto to ma na celu 
przede wszystkim uwrażliwienie ludzi na los bezdomnych zwierząt i pomoc kotom wolno 
żyjącym. Przyczynia się ono do integracji miłośników kotów. Zarówno hodowcy kotów 
rasowych, jak i miłośnicy kotów domowych wspólnie propagują szacunek dla kotów. 
(Źródło: Felis Polonia) 
 



Ciekawostki na temat 
kotów 
 
Kot Domowy udomowiony został około 
6000 lat temu i od tego czasu aż po 
dzisiejszy dzień wykorzystywany jest  
do tępienia gryzoni domowych (myszy, szczury).  
W starożytnym Egipcie kot był zwierzęciem czczonym jako święte zwierzę bogini Bastet 
(egipska bogini miłości i płodności) . 
 
22 grudnia 2001 roku urodził się pierwszy sklonowany kot a właściwie kotka CC, 
"Fred the Undercover Kitty" (kot agent Fred) to kot, który był wykorzystany w 2006 roku 
przez nowojorską policję w akcjach demaskujących 
nielegalne praktyki weterynaryjne. W lutym 2006 roku 
Fred został zarejestrowany jako tajny agent.  
 
Najmniejszy kot na świecie: to Tinker Toy z Taylorville  
w stanie Illinois w USA – kot himalajski, który mierzy 
zaledwie 7 cm wysokości i 19 cm długości. 
 
Kot Oscar, mieszkaniec hospicjum w Providence (USA), według New England Journal  
of Medicine, potrafił rozpoznać umierających pacjentów.  
 
Największym kotem domowym,  
wg. Encyklopedii Guinness'a, był 
australijski Shimmi.  
Ważył 46 funtów (20.1kg) i mierzył 
97 centymetrów długości.  
 
 
 
Ola Myczewska 



Dni Otwarte w Zespole 

Szkół Technicznych 

Dni otwarte w naszej szkole odbywają 

się co roku aby zachęcić gimnazjalistów 

do wybrania naszej szkoły jako miejsca 
do dalszej edukacji. Co roku 

pokazujemy , że w naszej szkole nie 

tylko kształcimy się  na wybranych 

kierunkach , ale także świetnie uczymy 

się bawiąc , pokazujemy też , że potrafimy zrobić coś wspólnie. 

 

21 marca 2014 r. (godz.9.00-14.00)  

Harmonogram Dnia Otwartego: 

 Zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 
 Prezentacja  multimedialna 
 Zwiedzanie stoisk  zawodowych 

 Zwiedzanie klasopracowni, sali gimnastycznej, siłowni,  biblioteki            
z centrum informacyjnym oraz zaplecza gastronomicznego 

W programie również : 

Finał projektu '' Opolszczyzna jest piękna " w wykonaniu uczniów ZST  

 Forty nyskie i zamki ziemi opolskiej 

 Dawne budownictwo na Opolszczyźnie   
 Atrakcje przyrodnicze Opolszczyzny 

 Ciekawostki  dotyczące dinozaurów - Park Jurajski w Krasiejowie  
 Szlakiem Eichendorffa 

 Konkurs : Czy znasz największe przeboje Festiwalu Piosenki Polskiej 
 w Opolu ? 

 Moja miejscowość -wystawa pokonkursowa, rozstrzygnięcie konkursu 
 Potrawy kuchni opolskiej serwowane przez uczniów w ludowych strojach 

opolskich 
 

Organizatorzy: M. Kruk-Cieślik, M. Kufieta 

 
 



                                                                                 
Projekt „W europejskim stylu - aquaflora i hydrotechnika  w ogrodzie.” 
jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

DRODZY  UCZNIOWIE, SZANOWNI  RODZICE! 

W maju ubiegłego roku udała nam się rzecz wyjątkowa! Po raz drugi wygraliśmy konkurs  

na uczestnictwo w doskonałym projekcie kształcącym umiejętności zawodowe– Leonardo da Vinci. 

Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Druga edycja zapowiada się równie fascynująco jak pierwsza– wybrana grupa młodzieży z klas 

drugich i trzecich technikum architektury krajobrazu wyjedzie na dwutygodniowy staż do Frankfurtu 

nad Odrą. Całość projektu, zatytułowanego „W europejskim stylu- aquaflora i hydrotechnika  

w ogrodzie”  (Numer projektu– 2013-1-PL1-LEO01-37003) będzie trwała 11 miesięcy. Wszystkich 

chętnych do wzięcia udziału w projekcie serdecznie zapraszamy!!! Szczegółowych informacji na temat 

Leonardo da Vinci udziela zastępca Koordynatora projektu– Anna Lewicka. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie na naszej stronie  

w zakładce Informacje o projekcie II oraz z prezentacją poświęconą projektowi W europejskim stylu. 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o ubiegłorocznym projekcie zamieszczonymi 

na naszej stronie internetowej. 

Anna Lewicka 

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/W-europejskim-stylu1.pdf
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/oczko_4.jpg
http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/oczko_4.jpg


1 marca  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych„  

ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, 

niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych,  

za krew przelaną w obronie Ojczyzny 

 Lech Kaczyński 

              

 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 
 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia 
naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani  
w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat 
pukali do wielu drzwi z 
żądaniami, by wolna Polska 
oddała w końcu hołd swym 
najlepszym Synom. Przez 
lata odpowiedzią była cisza. 

 

 
 

 
 



 
SZKOLNY KWARTALNIK 

INFORMACYNY  

 

  Co ciekawego  dzieje się w Nysie?  
  

   Jeśli nie masz co robić lub masz wolną chwilę  
sprawdź to: 
 

 2014-03-01 Gala Trytona Nyskiego, koncert zespołu Singin  Birds – NDK 
(cena 10zł). 

 2014-03-06 Gorące  malarstwo Paula Gauguina- wykład ilustrowany  
dr M. Radziewicz z cyklu „ Czwartek z mistrzami  NDK (wstęp wolny). 

 2014-03-08 Ladies Fasion Day , pokaz mody na Dzień Kobiet NDK  
(cena 20zł). 

 2014-03-09 Corsach 3 , międzynarodowe warsztaty z dziedziny 
architektury i konserwacji. Warsztaty odbędą się od 09-22.03.2014r. 
PWSZ w Nysie(udział bezpłatny). 

 2014-03-18 Ogólnopolski konkurs recytatorski dla szkół 
ponadgimnazjalnych NDK  (wstęp wolny). 

 2014-03-14 Woda Elementem Krajobrazu w Mieście ,  
wystawa prac uczniów Naszej szkoły , wystawa potrwa do 31 marca 
2014r. (wstęp wolny). 
 
 

 
 

Zapraszamy serdecznie.                                                                         

 
 
 
 
 
 
Więcej dowiesz się na www.ndk.nysa.pl/pl oraz na www.nysa.eu 
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