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Czy zdalne nauczanie dobiegnie końca?

Każdy z nas pamięta  środę 11 marca 2020 roku, kiedy
to przyszliśmy normalnie do szkoły. Była wtedy już połowa tygodnia
i wszyscy z nas myśleli o zbliżającym się weekendzie, ale nikt nie
spodziewał się takiego obrotu spraw. Podczas specjalnej konferencji,
która odbyła się tego pamiętnego dnia, premier Polski, Mateusz
Morawiecki poinformował, że szkoły, przedszkola i uczelnie na terenie
całej Polski będą zamknięte. Z jednej strony każdy cieszył się na myśl
o czasie wolnym od szkoły, a z drugiej był strach co będzie dalej. Dla
każdego z nas była to niecodzienna sytuacja. Zarówno dla uczniów,
nauczycieli jak i rodziców. A teraz? Teraz mija już rok od tych wydarzeń.
Zdążyliśmy się wiele nauczyć, wyciągnąć wiele wniosków, ale nadal
wiele jest nam nieznane.

Pandemia nie przeszkadza nam w realizowaniu podstawy
programowej. Mimo tego, że nie siedzimy w szkolnej ławce to cały czas
przerabiamy nowy materiał. Nasi nauczyciele podołali zadaniu
wykazując się niezwykłą kreatywnością i zaradnością pomimo tak
trudnego czasu w jakim przyszło nam żyć. Chociaż nastał tak ciężki
okres w naszym życiu, nie poddajemy się i działamy ze zdwojoną siłą.
Uczymy się pilnie i sumiennie aby nie zostać w tyle. Każdy z nas ma
jednak nadzieję, że to wszystko się wkrótce skończy, że wrócimy do
normalności, która teraz wydaje się nam tak odległa, a która była naszą
codziennością.

Fizycznie jesteśmy od siebie oddaleni, ale pozostajemy ze sobą
w kontakcie, troszcząc się o siebie nawzajem, wierząc, że obecne
okoliczności stanowią szansę dla każdego z nas na zdobycie nowych
umiejętności. Stosując się do podanych zaleceń, z nadzieją patrzymy
w przyszłość czekając na spotkanie w szkolnych murach.
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Wiosna tuż tuż

Wszystko wokół zaczyna budzić się do życia, ptaki ćwierkają,
z dnia na dzień robi się coraz cieplej, dzień się wydłuża, mamy więcej
energii i chęci do działania. Czas zacząć wiosenne porządki nie tylko
w szafie ale w całym swoim życiu. Wiosna jest to świetny czas na
zmiany. Trzeba otworzyć się na nowe!

Wiosna to cudowna pora w
roku, to właśnie w niej cały świat
się budzi na nowo do życia,
można zacząć wszystko od nowa.
Ten niepowtarzalny zapach, który
unosi się w powietrzu i to uczucie,
że wszystko się odradza. Chcemy
jak najwięcej czasu spędzać na
powietrzu aby odpocząć
i odetchnąć świeżym powietrzem
po całym dniu spędzonym przy
nauce czy w pracy. Mamy lepszy
nastrój, małe rzeczy potrafią dać wiele szczęścia, jesteśmy pozytywni
jak nigdy wcześniej. Wyznaczamy sobie nowe cele, do których
z przyjemnością dążymy, bo wiemy, że możemy tego dokonać.

Wraz z rozpoczęciem
wiosny, my rozpoczynamy
nowe przygody, nie bójmy się
tego, otwórzmy się na świat!
Zakochajmy się na nowo
w życiu i róbmy to co kochamy
oraz to co nas uszczęśliwia.
Jest tyle rzeczy do spełnienia
tej wiosny, nie czekaj!
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Wiosenne wieczory z poezją

Przedwiośnie - Joanna Guściora

Ko niec śnie gu!
Wio sna w bie gu!
Już bo cia ny po wra ca ją,
Już skow ron ki kon cert dają.
Tu kro ku sy, tam żon ki le
Spo glą da ją na świat mile.
Tra wa zmie nia swo ją zie leń,
Chęt nie ją po lu bi je leń.
Bu dzi się przy ro da wko ło,
Bę dzie pięk nie i we so ło.
Słoń ce te raz czę ściej świe ci,
Na dwór wzy wa wszyst kie dzie ci.

Marzec - Józef  Antoni Birkenmajer
Śnie żny bał wan tam pod pło tem
siód mym się ob le wa po tem,
z ócz mu smut na łza wy try ska:
przy szła kryska na Ma ty ska!
Kwę ka, kur czy się jak sta rzec
(trud no! wszy scy są śmier tel ni!)
bo go sma ży cie pły ma rzec,
niby ma sło na pa tel ni.
Żal mi cie bie, mój bał wa nie,
żal mi cie bie naj okrop niej,
lecz nam już do resz ty stop niej
i niech wio sna wnet na sta nie!
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W oczekiwaniu na
Zmartwychwstanie

Środa Popielcowa rozpoczęła kolejny okres w Kościele, jakim jest
Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak wezwania
do pokuty i nawrócenia. Popiół jest symbolem tego, że wszystko co
doczesne przemija. Przez najbliższe 6 tygodni mamy okazję bardzo
dokładnie przygotować się do świąt Wielkanocnych. Wielki post trwa
przez 40 dni i w ciągu tych dni mamy szanse na odnalezienie dobrej
strony swojej duszy. Mamy możliwość pokazania co w naszym życiu jest
najważniejsze.

W każdy piątek Wielkiego Postu, bądź w inne dni tygodnia
w naszych kościołach odbywa się nabożeństwo drogi krzyżowej, które
ma niezwykłą moc, swój klimat i przesłanie. Skąd wzięło się to
nabożeństwo, kto jest jego autorem, gdzie miało swój początek, ile jest
w nim stacji?
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Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. Na
jej powstanie niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia krzyża świętego.
Pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem
i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia Męki Chrystusa dla
tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy dały temu początek.
W średniowieczu rozpowszechnili ją bracia franciszkanie, którzy
oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach
przedstawiających historię śmierci Jezusa.

W kościołach katolickich Droga Krzyżowa oznaczona jest 14
krzyżami, rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni,
dodatkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach. Stacje
Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni
Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również
podstawą rozważań medytacyjnych.

Nową formą
odprawiania Drogi
Krzyżowej w Polsce,
powstałą w XXI w., jest
Ekstremalna Droga
Krzyżowa, która z roku
na rok zyskuje coraz
większą popularność.
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Matura 2021 - Jak będzie wyglądać?
Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu

wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej,
z zakresu przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki
oraz wybranego języka obcego) na poziomie podstawowym.

W 2021r. egzamin
maturalny zostanie
przeprowadzony
wyłącznie w części
pisemnej z zastrzeżeniem
osób dla których wyniki
z części ustnej są
niezbędne.

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w terminie
(4-20 maja 2021 r.), dodatkowy (1-16 czerwca 2021 r.) oraz poprawkowy
(24 sierpnia 2021 r.). Z kolei wyniki zostaną opublikowane 5 lipca, a dla
osób poprawiających – 10 września 2021 r.

Zmiany na maturze 2021
Ogólnoświatowa sytuacja związana z koronawirusem znacząco

zmieniła życie wielu osób. Nie inaczej jest z tegorocznymi maturzystami,
którzy znaczną część roku szkolnego 2020/2021 spędzili na nauce
w formie online. Kolejne zmiany, które ich czekają dotyczą egzaminów
maturalnych, oto najważniejsze z nich:
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Zmiany na maturach pisemnych

Maturzyści przystępujący do egzaminu w 2021 r. zostali zwolnieni
z obowiązkowego zdawania jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym. Aby egzamin został uznany za zdany wystarczy
uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów na egzaminie z trzech
przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

W przypadku egzaminu
maturalnego         z
matematyki na poziomie
podstawowym: zmniejszenie
o 5 punktów liczby zadań do
rozwiązania w arkuszu
egzaminacyjnym.

W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie
w części pisemnej.
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Możesz zostać …
Od przyszłego roku szkolnego ZSA-E wprowadza nowe kierunki
kształcenia. Jeden w technikum, a dwa w szkole branżowej I stopnia.

● TECHNIK OBSŁUGI PORTÓW I TERMINALI (technikum)
Zajmuje się organizowaniem pracy w terminalach

przeładunkowych. Wykonuje prace związane z przeładunkiem z jednych
środków transportu na drugie. Nadzoruje pracę i obsługę urządzeń
przeładunkowych w portach, terminalach samochodowych, kolejowych
czy lotniczych. Organizuje prace związane ze składowaniem towarów.
Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych
przez port lub terminal. Obsługuje podróżnych przemieszczających się
różnymi środkami transportu. Planuje każdy element podróży zgodnie
z wymaganiami klienta.

Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwości podjęcia pracy
w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów - terminale
lotnicze, kolejowe, samochodowe. Może podjąć pracę również
w przedsiębiorstwach
transportowo -
spedycyjny, centrach
logistycznych,
magazynowych,
biurach podróży.
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● OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH (szkoła branżowa)
Uczeń w trakcie kształcenia zdobywa umiejętności użytkowania

maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa
tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych, wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw
sztucznych.

Na lokalnym rynku pracy znajduje się coraz więcej firm z branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych, a zawód należy do grupy zawodów
poszukiwanych na rynku pracy.

● OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I
DROGOWYCH (szkoła branżowa)
Operatora maszyn zajmuje się wykonywaniem robót drogowych

i mostowych, układaniem lub demontażem nawierzchni drogowych
i mostowych oraz ich utrzymywanie zgodnie z dokumentacją techniczną.
Operator maszyn dokonuje przeglądów technicznych, ocenia stan
techniczny, konserwuje i przygotowuje do transportu maszyny
i urządzenia. Wykonuje naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń
drogowych: żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas
bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych,
maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg.

Praca w zawodzie odbywa się
w przedsiębiorstwach budujących
i eksploatujących drogi i mosty
w firmach posiadających sprzęt do
robót ziemnych, drogowych
i budowlanych oraz w wytwórniach
mieszanki betonowej i asfaltowej.
Budowa i utrzymanie nowoczesnych
dróg i obiektów mostowych wymaga
zatrudnienia wysoko
wyspecjalizowanej kadry.
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Serdecznie zapraszamy do wyboru jednego z tych kierunków.
Są niezwykle ciekawe i interesujące. Zachęcamy również do wyboru
jednego z pozostałych kierunków oferowanych w naszej szkole.
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni dysponuje
wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, nowoczesnym sprzętem i miłą
atmosferą w szkole jak i tą ze strony otoczenia.

Gwarantujemy - będziesz zadowolony/a!
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Od strony kuchni
My jako technicy żywienia, chcemy nauczyć się jak najwięcej.

Wiemy, że musimy wykorzystać każdą chwile w naszej szkole, aby
poszerzyć w jak największym stopniu wiedzę kulinarną. W obecnej
sytuacji mamy niełatwe zadanie do wykonania.

W obliczu pandemii nasze zajęcia wyglądają trochę inaczej niż
zwykle, ale mimo to dajemy z siebie 100% i zawsze na zajęciach
praktycznych staramy się poznawać coraz to nowsze przepisy i techniki
kulinarne. Nawet próbujemy swoich sił biorąc udział w różnych
gastronomicznych konkursach, czy szkoleniach.

Nasze czwartkowe lekcje to
eksplozja smaków, zaczynając
od słodkich deserów aż po słone
przekąski, czy dania zasadnicze.
Dlatego też nie możemy
narzekać na nudę, a bardziej
zaprezentować swoją twórczość
i kreatywność przy sporządzaniu
czy dekorowaniu naszych
,,gastronomicznych dzieł’’.
Jesteśmy młodzieżą pełną
żywieniowej pasji i nie
poddajemy się trudnym
warunkom pracy jakie teraz
istnieją. Chcemy, aby każdy miał
w sobie tyle energii co my
i rozwijał w sobie swoje
zainteresowania.
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Jajka faszerowane z tuńczykiem
i awokado

Składniki:
- 6 jajek (ugotowanych na twardo),
- 1 puszka tuńczyka w sosie własnym,
- 2-3 łyżki majonezu DOBREJ JAKOŚCI,
- 1 dojrzałe awokado + sok z cytryny,
- domowy zakwas buraczany lub sok
burakowy,
- sól, pieprz,
- bagietka,
- rukola, szczypiorek (do ozdoby).

Sposób przygotowania:
Jajka gotujemy na twardo. Po ugotowaniu i ostudzeniu zalewamy

zakwasem z buraka lub sokiem buraczkowym. Dzięki temu nabiorą
pięknego różowego/fioletowego koloru. Zabarwią od razu, jeżeli jednak
chcemy bardziej intensywnego koloru, możemy zostawić w soku na kilka
godzin. Jajka przekrawamy na pół, żółtka przekładamy do miseczki.
Awokado obieramy, wyjmujemy pestkę. Polewamy sokiem z cytryny,
żeby nie ciemniało. Dodajemy do miseczki majonez, tuńczyka
i przyprawy (do smaku). Faszerujemy jajka nadzieniem. Układamy na
rukoli. Posypujemy szczypiorkiem.

SMACZNEGO JAJKA!!!
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