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OD REDAKCJI
Okazuje się, że wiele osób współredaguje gazetkę szkolną, dzieląc się
informacjami na temat swojej działalności tak ściśle związanej ze szkołą, jak
też wszelkimi formami życia kulturalnego. Mogliśmy zapoznać się
z działaniami poetyckimi, wrażeniami - za sprawą recenzji – ze spektakli
teatralnych i prezentacji filmowych. Graficzna oprawa - jako wyraz wysokich
umiejętności uczniowskich – stanowi istotny komponent naszego pisma,
za co zespół redakcyjny wyraża wielką wdzięczność. Zachęcamy
do nawiązania współpracy i tym samym rozwoju naszego pisma. Tymczasem
już myślimy o zasłużonym odpoczynku…

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 wszystkim
nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom składamy
najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę
i życzymy, aby okres wakacyjny był czasem odpoczynku
i radości.
Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji,
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu
na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

Akademia filmowa
Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej
Film stanowi dokument
z
życia
rodziny
chłopca
przygotowującego się do przyjęcia
pierwszej
komunii
świętej.
Wydawać by się mogło, że jest
karykaturą tej uroczystości, a to po
prostu gorzka prawda tych, którzy
w życiu „mają pod górkę”. Tylko
kto – według reżyserki - do nich się
zalicza? Czy autystyczny Nikodem,
dla którego jedną z cnót głównych
jest
obżarstwo,
czy
jego
czternastoletnia
siostra
Ola,
przygotowująca brata do przyjęcia
komunii. Może nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że
dziewczyna
prowadzi
dom,
zajmuje się nie tylko Nikodemem,

ale i ojcem nadużywającym
alkoholu.
Ponadto
„staje
na głowie”, aby sprowadzić
do
domu
niewydolną
wychowawczo matkę. Bezsilne
w tym trudnym układzie ukazane
są również takie instytucje jak
opieka społeczna, szkoła czy
Kościół, które wydają się nie
zauważać konieczności wdrażania
szczególnych działań w przypadku
rodziny Nikodema. Mimo choroby
jest inteligentnym dzieckiem,
jednak bez jasno określonej
diagnozy
i
właściwego
postępowania cierpi nie tylko
chłopiec.

caritas
W upływającym roku szkolnym
2017/2018 wolontariusze z naszej
szkoły brali udział w wielu akcjach
mających na celu wspieranie osób
potrzebujących:
chorych,
biednych, samotnych, starszych.
Poniżej znajduje się wykaz
działalności
Szkolnego
Klubu
Caritas:
•
Organizacja
spotkania
w zakresie formacji charytatywnej
•
Udział w akcji „Seniorze nie
jesteś sam”
•
Zbiórka
makulatury
na inkubator dla Rycerzy Kolumba
•
Zbiórka słodyczy dla osób
starszych i samotnych do paczek
świątecznych

•

Bal Wolontariusza

•
Zbiórka
żywności
dla
najuboższych
•
Uczestnictwo
w
akcji
„Jałmużna
Wielkopostna”
(zbiórka pieniędzy w szkole)
•
Uczestnictwo w akcji „Piłka
dla dzieci z Zambii” (zakup 3 piłek)
•
Udział w akcji Pola Nadziei
(kwesta u o. Filipinów)
•
Zbiórka w szkołach artykułów
szkolnych
•
Udział
z Caritas

w

Dniu

Dziecka

Ogromne podziękowania
zaangażowanej młodzieży
opieką Ewy Rdzanek i Milen

dla
pod

kangur
W dniu 15 marca 2018 roku odbył się konkurs matematyczny "Kangur". Uczniowie
z naszej szkoły zdobyli trzy wyróżnienia i jeden wynik bardzo dobry. Pozostali
uczestnicy uzyskali wyniki, z którymi wiążemy duże nadzieje na udany udział
w następnych edycjach konkursu.
„Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny" jest corocznym wydarzeniem
mającym na celu propagowanie wiedzy matematycznej. Dzięki temu uczniowie mają
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, poznają ciekawe zagadnienia oraz
rozszerzają wiedzę w tej ciekawej dziedzinie nauki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przykładowe zadania z „Kangura” 2018

Zadanie 1 (5 p.)
Każdą liczbę ze zbioru {1,2,3,4,5,6} wpisujemy w dokładnie jedno pole tablicy 2x3. Ile
jest takich wypełnień tablicy, że suma liczb w każdym wierszu i w każdej kolumnie jest
podzielna przez 3?
A) 36

B) 42

C) 45

D) 48

E) inna liczba

Zadanie 2 (3 p.)
Suma kolejnych pięciu liczb całkowitych jest równa 102018. Ile jest równa trzecia z tych
liczb?
A) 102013

B) 52017

C) 102018

D) 22018

E) 2 · 10201

wolontariat
„Lion. Droga do domu”
W szkolnym wolontariacie
bierze udział grupa kilkunastu
uczniów z klas: 1TE1, 1TTi, 1TI3,
2Ti2, przy czym jest to w większości
wolontariat akcyjny, który polega
na pomocy w organizacji wielu
przedsięwzięć
organizowanych
przez Centrum Młodzieży ,, ARKA''
oraz
Ośrodek
dla
Dzieci
Niedowidzących i Niewidomych
w Radomiu. Uczeń Bartosz
Urbański jest wolontariuszem,
który systematycznie pomaga
dzieciom
przychodzącym
do
świetlicy Arki przy ul. Chrobrego,
a także bierze udział w wielu
akcjach. Z tego powodu został
w tym roku nominowany do
konkursu ,,8 Wspaniałych'', czego
mu serdecznie gratulujemy!
Wykaz akcji i przedsięwzięć,
w których braliśmy udział:
- warsztaty dla wolontariuszy:
,, ABC wolontariatu''
koncert
charytatywny
Mieczysława
Szcześniaka
połączony z aukcją obrazów
- udział w Apelu Młodych
i promowanie idei wolontariatu
- zbiórka pieniędzy podczas
„Święta Ziemniaka” w Muzeum
Wsi Radomskiej

- pomoc dzieciom niewidomym
podczas
organizacji
,,XV Jesiennego biegu po zdrowie''
w Rajcu oraz w czasie koncertów
w Urzędzie Miejskim
- zbiórka pieniędzy na Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt
- zbiórka żywności w marketach
przed świętami Bożego Narodzenia
- kwesta na rzecz Hospicjum im.
Królowej Apostołów na cmentarzu
przy ul. Limanowskiego oraz
pomoc w pracach porządkowych
na terenie hospicjum
- udział w akcji ,,Szlachetna Paczka''
- udział w akcji ,,Góra Grosza''
- udział w Gali z okazji
Międzynarodowego
Dnia
Wolontariusza w Zespole Szkół
Muzycznych
- pomoc w organizacji ,,Wigilii dla
Samotnych''
- pomoc w organizacji ,,Ferii z Arką''
- udział w Balu Wolontariusza
udział
w
konkursie
,, 8 Wspaniałych''- nominowany
Bartosz Urbański z kl. 2Ti2

wolontariat
- uczestnictwo w imprezie
sportowej Radom Basket Cup

- udział
Godności

Radomskich

Dniach

- pomoc w organizacji Dnia Dziecka
z Arką

Jak
widać
dużo
się
dzieje....Zachęcamy
wszystkich
uczniów do współpracy!
Opiekunki: Milena Kwiecień,
Katarzyna Siekiera, Ewa Rdzanek

poezja
Nauczyciele bibliotekarze ogłosili konkurs na :
„Krótki wiersz o bibliotece” z okazji

Nie tylko na tej w Aleksandrii zburzonej,
Lecz tuż przed Tobą odbija promyk światła.

Dnia Bibliotekarza (8 maja).
Chcemy zaprezentować wiersze, które napisali
uczniowie. W każdym utworze młodzież
zawarła jakąś złotą myśl o bibliotece.
W utworach odzwierciedlony jest sens jej
istnienia , co jest dowodem na to, że uczniowie
lubią bibliotekę, panującą w niej atmosferę
i warunki, w których mogą uczyć się
i odpoczywać, doceniają wartość działań
promujących książki i czytelnictwo, a czytanie
książek może sprawić, że będzie nam się żyło
lepiej.
***
Biblioteka, Biblioteka

To światło przeszłości – zaginionych wieków,
Dyskusji z Platonem w idei cieniu,
Walki z Turkami i szlacheckich Vetów,
Policzonych piegów na kochanki sklepieniu!

Otwiera przed Tobą bramy do chmur,
Siedem młodości czeka na piedestale
Lecz zamiast wstąpić – wolisz wśród krów
Żyć i umierać tylko raz – i na stałe.

Wiadomości tu jest rzeka
Znajdziesz książki tu wspaniałe

Jakub Kierasiński 1TM2

Czyta je się doskonale
***

Obok siebie w pełnej zgodzie
Stoją klasyki co zawsze są w modzie

Książka ma tę swą wielką zaletę,
Że gdy dobiegniesz na jej metę,

Zapamiętaj uczniu miły

Nie jesteś zmęczony – wręcz przeciwnie,

dają lubić się po chwili.

Chcesz biec dalej,

I choć czasu mało masz
Dobrze, gdy im szansę dasz.

Co wcale nie jest dziwne.

Szansę na to, by mój miły
Książki twoim przyjacielem były.

Korzystaj z naszej biblioteki,
Znajdziesz w niej wszystko,
Najlepszy cel – książka,

Krzysztof Maj kl. 1TM1

Jest dzięki niej tak blisko.
***
[ W srebrzystej bibliotece …]

Książki to coś niesamowitego,

W srebrzystej bibliotece jak księżyc zakurzonej

Zalety ich czytania są wręcz gigantyczne,

Milknie świat cały z palcem na wargach,

poezja
Wzbogacają Twoją wiedzę,

Emocje w wierszach, fakty w kronikach

A nie są dla umysłu toksyczne.

Bariera między światami zanika

Ja rozwijam wyobraźnię,

Dolne granice, zielone wzgórza,

Potem w świecie

Sonety krymskie, stepy czy burza,

Jest mi jakoś raźniej.

Kapitanowie, ojcowie chrzestni,
Ody do młodości, hymny i pieśni,

Szanujmy to, gdy pisarz oddać chce część
siebie

Władcy pierścieni, rzucone na szaniec
kamienie,

Abyś pamiętał,

Wszystko otwiera umysł, poszerza spojrzenie.

Nawet gdy już będziesz w niebie,

Regały pełne różnych książkowych
rzeczywistości,

Że chciał nam przekazać swe życiowe
doświadczenia,

Starych klasyków, przełomowych nowości,

I pomóc nam odkryć,

W tym pomieszczeniu czas jakby staje

Jaki jest sens naszego istnienia.

Ukazując inne kultury, poglądy, zwyczaje.

Dlatego czytaj książki,

Antoni Sikora kl. 2TE2

One są najciekawszą lekcją,

***

I przed głupotą

„Biblioteka”

Jedyną protekcją.

Ciche, spokojne, małe miejsce,
Naszego Elektronika serce.

Damian Gościnny kl. 2TI1
***
Biblioteka
Kopalnia wiedzy, skarbiec mądrości,
Ogromny klucz do świata przeszłości.

Owiane szczyptą magii i tajemnicy,
O mianie wiedzy skarbnicy.
Regały od książek się uginają.
Do ich aktywnej lektury zapraszają.

Grube tomy z licznymi stronami

Z nimi niezwykłą przygodę masz
gwarantowaną

Pisane niegdyś długimi godzinami.

I noc na wyżynach wyobraźni nieprzespaną.

Dzieje historii, wizje przyszłości,

To od Ciebie zależy czy z Agatą pójdziesz na
żebry.

Treny smutku, fraszki radości,

Czy z królową nauk będziesz uczył się algebry.

poezja
Możesz również z Edkiem w tanga wpaść
płomienie
Lub w Księdze Rodzaju podziwiać Boże
stworzenie.
Możesz myślami z Mickiewiczem na Litwę
powędrować
I Matkę Boską w Ostrej Bramie adorować.
Jeśli nie wiesz, który obrać szlak,
Daj Pani Bibliotekarce znak.
Ona jako matrona biblioteki,
Nie zostawi Cię bez opieki.
Wprowadzi w labirynt tego niezwykłego
miejsca,

Rzadko tam jednak ludzie zaglądają,
gdyż obraz od tekstu bardziej kochają
i w domach przy elektronice życie spędzają,

a to wyobraźnię przy książkach rozwijać by im
się przydało.
Lecz mimo, iż nie często się tam przychodzi
To jak już się przychodzi, to problem z
wyjściem nas nachodzi,
Pochłonięci historią, opowieścią i baśnią
Z więzów tychże tworów umysłów literackich
nie łatwo przychodzi nam się wydostać,

Abyś zostawił tam kawałek swego serca.

Bo nas koniec końców interesują one bardziej
niż technologia.

Filip Kopyt kl. 3TE1

Takież to miejsce magiczne, tajemnicze,

****

Można by rzec , że to Eden dla czytelników i
pasjonatów,

Biblioteka – miejsce ciekawe, skarbnica
wiedzy,
bezdenna studnia pełna historii niezwykłych,
miejsce otwarte, dostępne dla każdego,
pełne sekretów, dziwów, z miłą atmosferą.
W tych czasach ciężkich, elektroniką
przesiąkniętych,
Gdzie wszystko i wszyscy biegną, pędzą i w
stresie żyją,

Ludzi łaknących doznań przez ich wyobraźnię
stworzonych,
Dlatego nie wstydź się, śmiało , przyjdź do
biblioteki,
Gdyż to miejsce wspaniałe, a kto wie
Może nieświadomie przez Ciebie najbardziej
uwielbiane.
Marcel Holewiński kl.2TTI
****

To miejsce ostoi, odpoczynku dla strudzonego
codziennością człeka,

Jest takie miejsce na ziemi

Gdzie spokój i harmonia jeno panują.

Gdzie wszyscy bardzo przebywać chcemy
Ład i porządek wielki tam panuje

poezja
***
Każdy tego surowo pilnuje
Książek na półkach leży co niemiara
Każdy pracownik się bardzo stara
By każdy czuł się jak w domu
Był grzeczny i miły, nie wadził nikomu
Życie tam żywo płynie, jak rzeka
A miejsce to zwie się

BIBLIOTEKA

Bartłomiej Kuba 1TE1

Marzy mi się książka.
Taka prosta, choć zawiła w akcji.
Marzy mi się gazetka
z artykułem o pistacji …
Oto czar wielkich sal,
Zakurzonych miejscami,
Pełnych opisów bitew i gal,
I niejedną mapą ze skarbami.

****
Jest i tomik poezji,

Biblioteka, biblioteka
Nigdy nie wiesz co Cię tam czeka
Komedie, tragedie, dramaty …
Czytając, przenosisz się w inne światy

I słownik polsko – włoski,
Mapa świata, samej Kenii,
Poradnik rysowania kreski…

Jest tam niezliczona liczba książek
I niepotrzebne do kupowania ich pieniądze.
Zakładasz kartę, dostajesz egzemplarz,
A pani w bibliotece, jak prawdziwy stemplarz
Wpisuje tytuł książki i datę …

Oto czytelnicza pasja,
Skryta ledwie jednym słowem.
Niczym szalona kreacja
Biblioteka – Myśli Domem!

Oddaj w terminie, bo dostaniesz(karę) opłatę;
Biblioteka to naprawdę wspaniała sprawa,
Czeka Cię w niej mnóstwo przygód i zabawa
Trzeba ją szanować i często do niej zaglądać,
Bo dzięki temu nasze życie będzie lepiej
wyglądać.

Monika Binięda 2TI2

Koło … poezji
W bibliotece spotykają się uczniowie,
którzy cenią słowa, lubią wiersze, książki
i propagują czytelnictwo. Każdy kto chciałby się
podzielić swoją twórczością poetycką lub
poznać twórców poezji polskiej i światowej
niech czuje się zaproszony do biblioteki
szkolnej.
Twórczość
naszych
uczniów
i nauczycieli jest eksponowana w gablocie.
Nauczyciele bibliotekarze w „ Elektroniku”

Matematycznie ciekawe

Aby otrzymać dowolną potęgę liczby 11, nie potrzeba koniecznie mnożyć
mozolnie
11 · 11 · 11 · 11 · ... (n czynników).
Można osiągnąć to nieco łatwiej przez zbudowanie takiej piramidy cyfrowej:
111 =11

1 + 1=2

112 =121

1 + 2 + 1 = 4= 22

113 =1331

1 + 3 +3 + 1 = 8 = 23

114 =14641

1 + 4 + 6 + 4 + 1 =16 = 24

Na ostatnim miejscu stoi zawsze jedynka, dziesiątki każdej następnej potęgi równają
się dziesiątkom poprzedniej potęgi + jedności, setki równają się setkom poprzedniej
+ dziesiątki i tak dalej.

Jeszcze ciekawszą piramidę cyfr uformować można z kwadratów liczb złożonych
z samych jedynek:
12 = 1
112 = 121
1112 = 12321
11112 = 1234321
111112 = 123454321
1111112 = 12345654321

Matematycznie ciekawe

Jedną z najbardziej tajemniczych liczb jest liczba 142 857. Liczbę tę
otrzymuje się przy zamianie ułamka 1 na ułamek dziesiętny, to znaczy przy
7

wykonywaniu dzielenia l : 7. A mianowicie:
0,142857
1:7
10
30
20
60
40
50
1

W wyniku dzielenia mamy 0,142857 i zostaje jeszcze reszta l — ta sama,
która była na początku. Gdy będziemy kontynuowali dzielenie, zaczną się
powtarzać cyfry 142857 — bez końca. Liczba nasza stanowi okres ułamka
dziesiętnego, który powstaje przy rozwinięciu ułamka 1 na ułamek
7

dziesiętny.

Matematycznie ciekawe

Jeżeli będziemy ją mnożyć kolejno przez 2, 3, 4, 5 i 6, to otrzymamy iloczyny
złożone 2 tych samych cyfr, tylko ustawionych w odmiennym porządku, i to
w porządku nie byle jakim. Wystarczy przyjrzeć się poniższej tabliczce oraz
kołu mieszczącemu owe cyfry:

I.

1 · 142857 = 142857

II.

2 · 142857 = 285714

III.

3 · 142857 = 428571

IV.

4 · 142857 = 571428

V.

5 · 142857 = 714285

VI.

6 · 142857 = 857142

Warto również dodać parami iloczyny I i VI, II i V, III i IV. Mnożąc tę tajemniczą liczbę
142857 przez 7 otrzymujemy sześć dziewiątek: 999 999.
(przygotowała p. Anna Wieczorek.)
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