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Warsztaty projektowe 
27 listopada 2014 

W ramach upowszechniania rezultatów projektu „W europejskim stylu- aquaflora 

 i hydrotechnika w ogrodzie” jego beneficjenci pod kierunkiem Pani Katarzyny Gan- 

architekta krajobrazu, zorganizowali i przeprowadzili warsztaty projektowe. 

Uczestnikami warsztatów była młodzież z Liceum Plastycznego w Nysie. 
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Celem warsztatów było 

poznanie przez 

uczestników schematu 

funkcjonalno- 

przestrzennego oraz 

zdobycie umiejętności 

wykorzystania go 

podczas projektowania 

ogrodu przydomowego. 

Zajęcia warsztatowe 

przebiegały według 

następującego 

scenariusza:  
 

 
 podział uczestników na pary, 

 rozdanie uczestnikom opisu funkcji ogrodu (strefa reprezentacyjna, użytkowa, rekreacyjno-

wypoczynkowa), 

 pary wybierają sobie rodzaj strefy i planują fragment ogrodu tak, aby zawierał elementy 

rozpoznawalne dla danej funkcji (rysunek kolorowy w formie rzutu z góry lub wizualizacji na 

formacie A3), 

 pary wymieniają między sobą rysunki ogrodów i próbują zdefiniować w formie opisu funkcje 

oglądanego fragmentu (rodzaj strefy i uzasadnienie), 

 uczestnicy prezentują na forum efekty swojej pracy oraz dyskutują na temat opisywanych 

funkcji. 

 

 

 
 

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w  zajęciach. 

 
AL. 



Wizyta uczniów z 
Czech w ZST 
1 grudnia 2014 

 
Dnia 26 listopada 2014 roku w naszej szkole 

gościli uczniowie z Czech . Była to grupa 

złożona z 17 uczniów oraz 2 opiekunów ze 

Średniej Szkoły Zawodowej z Hradec 

Kralove . W grupie byli uczniowie z różnych 

klas i uczący się różnych zawodów . Szkoła w Hradec Kralove kształci uczniów w specjalnościach : naprawa 

samochodów , transport i budownictwo . Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i innymi podmiotami . Przy 

szkole mieści się Centrum Szkolenia Zawodowego . Uczniowie kształcący się w zawodach budowlanych  

i samochodowych odbywają zajęcia praktyczne  także w warsztatach . Przyjazd uczniów z tej szkoły poprzedzony był 

wizytami  jej przedstawicieli i rozmowami oraz ustaleniami między nimi a dyrekcją naszej szkoły . Finałem tych 

ustaleń była wizyta grupy uczniów wraz z opiekunami w naszej szkole dnia 26 listopada 2014 roku . 

Program pobytu gości był bardzo urozmaicony . Uczniowie z Czech zostali zapoznani z ofertą edukacyjną naszej 

szkoły , z przebiegiem zajęć praktycznych , które w formie prezentacji multimedialnej 

przedstawili uczniowie z klasy 2 KB : Filip Styrcz oraz Kamil Madej  . Przedstawiono im 

także realizację Programu Mobilności Leonardo da Vinci. Poznali przebieg ubiegłorocznej 

praktyki zagranicznej w Niemczech dla uczniów Technikum Budowlanego oraz tegorocznej 

dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu . 

Wzięli udział w zajęciach praktycznych i konkursach budowlanych np. na budowę muru z 

wiązań cegły oraz na najwyższą budowlę . Pracowali w grupach z uczniami z naszej szkoły 

.Największe emocje budził mecz piłki nożnej rozegrany między drużyną gości a drużyną ZST . Poziom meczu był 

bardzo wysoki , a gra obydwu drużyn wyrównana o czym świadczy wynik meczu : remis 8 : 8 . 

 

Wizyta przebiegała w miłej atmosferze . Nasza szkoła została zaproszona do współpracy ze Średnią 

Szkołą Zawodowa w Hradec Kralove . 

                                                                                                                                                                 MK 



Dni zdrowia w ZST 
9 grudnia 2014 

 
 

W dniach od 04 – 05 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbyły się „DNI 

ZDROWIA” , których 

celem  było przede 

wszystkim kształtowanie 

umiejętności dbania  

o własne zdrowie oraz 

społeczności  

w której się żyje, a także 

uświadomienie młodzieży 

zagrożeń współczesnego 

świata i wynikających  

W akcję promującą 

zdrowie zaangażowana 

była cała społeczność 

uczniowska oraz  

i motywowali swoich 

podopiecznych do udziału 

m.in. w konkursach , dyskusjach tematycznych oraz pogadankach. Młodzież chętnie 

uczestniczyła w spotkaniach i prelekcjach wygłoszonych przez zaproszonych gości  m.in. 

ze  Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Maltańskiej Służby Medycznej z Nysy, oddziału 

onkologicznego opolskiego szpitala. Oprócz wykładów dotyczących profilaktyki chorób 

zakaźnych oraz zdrowego odżywiania młodzież uczestniczyła w warsztatach pierwszej 



pomocy oraz prezentacjach filmowych . Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 200 

uczniów naszej szkoły. 

Dni Zdrowia były również okazją do zaprezentowania przez uczniów licznych talentów  

i umiejętności m. in plastycznych, oraz kulinarnych. 

 

Dni zdrowia to również okazja do zmiany złych nawyków żywieniowych, dlatego nie 

zabrakło  zdrowych i smacznych sałatek, przekąsek i naturalnie wyciskanych soków- 

które przygotowały uczennice naszej szkoły.  W ciągu dwóch dni można było podziwiać 

prace plastyczne uczniów, które zdobiły szkolne korytarze i gazetki ścienne oraz obejrzeć 

wystawę tematyczną  w bibliotece szkolnej. 

Zajęcia wychowania fizycznego poświęcone były również tematyce zdrowotnej. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się jak powinna wyglądać codzienna dieta, uczyli się 

obliczania współczynnika BMI oraz pomiaru tętna. W ostatnim dniu odbył się 

mikołajkowy turniej piłki nożnej chłopców zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy 

duch”… którego zwycięzcami okazali się uczniowie : 

ZST                                                                           ZSZ 

I –   2 KB                                                                I-   1W 

II -    3TA                                                                II -   2MB 

III -   3KB                                                                III -   3X 

  

Serdecznie podziękowania  dla wychowawców  i uczniów  biorących czynny udział w Dniach 

Zdrowia. 

 

 

 K. Grygorowicz 



VI Międzynarodowy Turniej 
Budowlany

 
10 grudnia 2014 

Uczniowie 3MG Mariusz Wójcik i Szymon Szulc  w dniach 4 i 5 grudnia br. brali udział w VI 
Międzynarodowym Turnieju Budowlanym, który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 
Różnych w Raciborzu. 

W konkursie rywalizowało 11 dwuosobowych zespołów murarskich uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych i techników z Polski, Czech i Niemiec. W trakcie turnieju uczestnicy wykonywali prace  

w czterech systemach: aplikacja systemu ociepleo Dekoral Professional, Klinkier TERCA, KB Blok oraz 

Porotherm DRYFIX. Należało wykonad tynk mineralny po wcześniejszym przygotowaniu podłoża, filarek 

z cegły klinkierowej, fragment ogrodzenia oraz fragment ściany z otworem okiennym przykrytym 

nadprożem. Uczniowie mieli określony czas na bezpieczne i kompletne wykonanie prac. Komisja 

konkursowa brała pod uwagę dokładnośd wykonania, zgodnośd z dokumentacją, estetykę, 

przygotowanie narzędzi do pracy i ich konserwę po ukooczeniu pracy oraz przestrzeganie przepisów 



bhp. Oprócz zadao konkursowych uczestnicy mieli okazję posłuchad wykładu z pokazem pt. „Nowe 

technologie Wienerberger – Dryfix”, który wygłosił mgr inż. Aleksander Król. Przygotowano również 

program dla opiekunów, który obejmował min. wykład i prezentację przygotowaną przez  mgr inż. 

Krzysztofa Sadlok z raciborskiej firmy Ensol pt. „Kolektory słoneczne” oraz wykład pana Czesława 

Krzyśków z Akademii Technik Malarskich Dekoral Professional pt. „Kolorystyka w budownictwie” 

połączony z pokazem nowoczesnych technik dekoracyjnych. 

 

Wszystkie ekipy prezentowały bardzo wysoki poziom. Nasz zespół nie znalazł się w czołówce, ale 

cieszymy się, że mogliśmy walczyd z najlepszymi. Wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia, które  

pewnością zaowocują w przyszłym roku. 

Opiekunem drużyny była mgr inż. Helena Ćwiek, nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych. 

HĆ 
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