
Horoskop tuż przedwiosenny 
U progu wiosny sprawdź, co czeka Cię w najbliższych tygodniach

w sferze uczuć, na co powinieneś uważać i co przyniesie Ci szczęście
Baran (21.03-20.04)
Miłość: gwałtowna jak wiosenna burza,dopadnie Cię nagle 
i nieoczekiwanie.
Uważaj na: czekoladę, bo jej nadmierna ilość może zaszkodzić zębom.
Szczęśliwy gadżet: tabliczka z napisem:„Szanuj zieleń, boć nie jeleń”.
Byk (21.04-21.05)
Miłość: przekonasz się, że zakochani żyją powietrzem, zupełnie 
stracisz apetyt.
Uważaj na: żarty kolegów z ławki za Tobą,szczególnie na to, co 
zamierzają przykleić Ci do pleców.
Szczęśliwy gadżet: grosik, noszony zawsze przy sobie.
Bliźnięta (22.05-21.06)
Miłość: przesłoni Ci cały świat, noc, dzień i sen.
Uważaj na: ściągi latające na matmie.
Szczęśliwy gadżet: wiórki z temperówki.
Rak (22.06-22.07)
Miłość: tulipanowa, kwitnąca, pachnąca –jeszcze nigdy nie dostałeś 
tylu kwiatów!
Uważaj na: stado Ptoków i to, co mogą zrzucić z góry.
Szczęśliwy gadżet: stara komputerowa myszka od wujka.
Lew (23.07-22.08)
Miłość: zaskoczona, zdziwiona, że aż tak mocno,ale to już,
Uważaj na: osłabienie przedwiosenne(także oceny w dzienniku 
szkolnym).
Szczęśliwy gadżet: małe lusterko w piórniku.
Panna (23.08-22.09)
Miłość: wywróżysz ją z pierwszych listków.
Uważaj na: duże kałuże.
Szczęśliwy gadżet: skarpetki w paski.
Skorpion (24.10-22.11)
Miłość: szalona, zielona i zmienna.
Uważaj na: światła na przejściu dla pieszych.
Szczęśliwy gadżet: spinacz biurowy.
Strzelec (23.11-21.12)
Miłość: ulegniesz w końcu podpowiedziom koleżanek,które od dawna 
chcą Cię z kimś wyswatać.
Uważaj na: niezapowiedziane wizyty wieczorową porą.
Szczęśliwy gadżet: pestki słonecznika i dyni.
Koziorożec (22.12-20.01)
Miłość: weźmie Cię po prostu za rękę na pierwszym spacerze.
Uważaj na: czarne koty przebiegające Ci drogę.
Szczęśliwy gadżet: kapsel od Tymbarka.
Wodnik (21.01-20.02)
Miłość: wszyscy będą mówić, że jesteśtotalnie zakręcony.
Uważaj na: plan lekcji (nie pomyl środy z czwartkiem!).
Szczęśliwy gadżet: mały słonik z trąbą do góry.
Ryby (21.02-20.03)
Miłość: kiedy się wreszcie przyznasz przed samym sobą, że jesteś 
zakochany – świat stanie się kolorowy!
Uważaj na: wyszczerbione talerze i kubki.
Szczęśliwy gadżet: pocztówka z ferii.

WIELKIE PARY
Każdej z niżej podanych postaci dopisz drugą, 
która stanowi jej parę. 
Nagroda dla pierwszego śmiałka, który 
poprawnie rozwiąże tę zagadkę i prawidłową 
odpowiedź dostarczy do biblioteki szkolnej.

Romeo i ......................
Fiona i ......................
Orfeusz i …………….
Izolda i ......................
Nergal i ......................
Kleopatra i ......................
Zbyszko z Bogdańca i ......................
Smoczyca i ......................
Penelopa i ......................
Trinity i ......................
Eros i ......................
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Coś dla gimnazjalistów…
- Od czterech lat we wrześniu organizujemy Zamkowe Biegi 
z Klio – turniej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Turniej składa się z dwóch części: wyścigu grup w terenie, 
powiązanego z rozwiązywaniem  zagadek i wykonywaniem 
zadań m.in. sportowych i na spostrzegawczość oraz quizu 
historycznego (pytania dotyczące dziejów, tradycji i 
obyczajów Ziemi Oleckiej).

- I Zamkowy Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów 
odbędzie się 14 marca 2013. 
Konkurs skierowany do uczniów gimnazjów z powiatu 
oleckiego oraz do gimnazjów zaprzyjaźnionych 
i współpracujących z ZST.
Zakres: 
zasady pisowni polskiej i umiejętność poprawnego 
posługiwania się nimi na poziomie klas I – III gimnazjum.
Konkurs składa się z  dwóch  części pisemnych:
• dyktando 
• zadania ortograficzne (typ: otwarte i zamknięte)

- II Zamkowa Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 
– odbędzie się w czerwcu 2013. Konkurs obejmie dwa etapy. 
W pierwszym uczniowie będą mieli za zadanie rozwiązać test 
50 pytań zamkniętych obejmujących wiedzę z zakresu m.in.: 
użytkowania i zastosowania komputerów, przetwarzania 
tekstów, tworzenia i wykorzystania grafiki, zastosowania 
arkusza kalkulacyjnego do rozwiązania problemów z różnych 
dziedzin życia, wykorzystania sieci komputerowych,  
zastosowania metod algorytmicznych. Etap drugi obejmie 
cześć praktyczną sprawdzającą m.in. umiejętność obsługi 
edytora tekstu oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego, 
włącznie z użyciem zaawansowanych formuł.

 - I Konkurs Wiedzy Technicznej dla Gimnazjalistów – 
odbędzie się 9 kwietnia 2013. Konkurs będzie obejmował 
wiadomości i umiejętności z wiedzy technicznej, objęte 
przede wszystkim programem nauczania gimnazjum. 
Przewiduje się również ćwiczenia praktyczne.

- Warsztaty Ekonomiczne
W dniu 1 marca 2013 ZST organizuje zajęcia warsztatowe 
skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu oleckiego 

pod nazwą " Z EKONOMIĄ NA TY".  W trakcie warsztatów 
uczestnicy zapoznani zostana z istotą funkcjonowania banków 
oraz  udzielania przez nie kredytów a także z rolą 
marketingu w  działalności gospodarczej. W części 
praktycznej warsztatów uczniowie będą realizowali ćwiczenia 
z zakresu dokonywania wyboru kredytu oraz obliczania jego 
kosztu, a także planowania procesu reklamowego
w przedsiębiorstwie oraz ustalania kosztów z tym 
związanych. Na zakończenie warsztatów uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe upominki.

 Gimnazjalisto!!! Przyjdź i sprawdź 
się! Zapewniamy dobrą zabawę 
i atrakcyjne nagrody!   
 
 Zapraszamy!

Najlepsi z najlepszych
Wybraliśmy dziesiątkę  uczniów z najwyższą 

średnią  ocen na koniec semestru.Oto oni:
Ewelina Erpszt I V TE M – 4,76

Ju styna Gło wicka IV  TEM – 4, 58
Iwona  Łu ko wsk a IV T EM – 4, 58

A gnieszka Ba rs zc zewsk a IV  TE M – 4,58
Arka diu sz Jó źw iak  IV  TEM – 4, 52

Mar t a Anusz kie wicz IV  TEM –  4,52
Monika  B lok  I I  C  –  4,4

Kłocz ko Os kar  I I  TE I  –  4,27
A dam  Omil ia n I I  TBM – 4, 26

K łoc zko Sz ym on I I  TEI  – 4,22
Joan na Ka raś  I I  TEI  – 4, 2

Gratulacje!!!

Wywiad z  przewodniczącą szkoły
 – Pauliną Gienieczko 

1. Jak czujesz się w roli  przewodniczącej szkoły? 

Gdy dowiedziałam się, że wygrałam wybory na 
przewodniczącego szkoły nie mogłam w to uwierzyć. Był to dla 
mnie ogromny szok. Bałam się, że nie sprawdzę się w roli 
gospodarza. Jednak po pewnym czasie przekonałam się do 
tego i jestem dumna z funkcji, którą pełnię. Cieszę się , że 
mogę coś zrobić dla dobra społeczności szkolnej.

2. Co chciałbyś zmienić w szkole? 

Według mnie nasza szkoła jest idealna i nie trzeba nic w niej 
zmieniać. Jednakże dużo uczniów pełnoletnich zwraca się do 
mnie z prośbą o poruszenie sprawy wyznaczenia miejsca, gdzie 
mogliby spokojnie i bezpiecznie zapalić papierosa. Pomimo 
tego, że jestem przeciwna paleniu i wszelkim innym nałogom, 
apeluję do Dyrekcji i Rady pedagogicznej o ponowne 
rozpatrzenie tej propozycji. Każdy ruch wykonany w kierunku 
poprawy samopoczucia uczniów szkoły zostanie 
odwzajemniony.

3. Czym się interesujesz? 

Jeśli chodzi o moje zainteresowania to nie posiadam ich dużo. 
Moją pasją jest gra na gitarze, ale brak czasu powoduje, że 
jeszcze wiele nauki przede mną.

4. Co robisz w wolnym czasie? 

Wolny czas, tak jak większość moich rówieśników, spędzam ze 
znajomymi lub serfuję po internecie. Nie zapominam też         
o lekturze. Ciekawa książka to dobry pomysł na długie zimowe 
wieczory.

5. W jaki sposób osiągasz  dobre wyniki w nauce? 

„Dobre wyniki…” – może to za dobre określenie, bo nie należę 
do najzdolniejszych uczniów, ale źle też nie jest. Staram się 
systematycznie odrabiać prace domowe, uczyć się do 
sprawdzianów i kartkówek. 

6. Czy jesteś zadowolona z wybranego kierunku jakim jest 
technik ekonomista?

Myślę, że kierunek ekonomiczny był dobrym wyborem. 
Czasami bywają chwile zwątpienia i chęci rezygnacji, ale 
zawsze biorę się w garść i walczę ze swopimi słabymi stronami.

7. Jak spędziłaś ferie zimowe?

Ferie zimowe spędziłam bardzo aktywnie. Uprawiałam różne 
zimowe sporty, tj.  narciarstwo i łyżwiarstwo. Nie zapomnia…
łam też o codziennych spacerach. Według mnie ferie mogłyby 
potrwać kolejne dwa tygodnie.


