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Pora zacząć ferie
Już od 14.02.2022 r. (w same walentynki) rozpoczynamy długo
wyczekiwane i upragnione ferie zimowe. Tradycyjnie będziemy
odpoczywać przez dwa tygodnie. Zrelaksowani i wypoczęci wrócimy
do szkoły  28.02.2022 r.

Co można robić podczas ferii,
aby właściwie wykorzystać
ten czas?

Przede wszystkim odpocząć
i zrobić sobie przerwę od
nauki. Warto nabrać sił,
,,naładować akumulatory” na
kolejne półrocze, zwłaszcza po
zdalnym nauczaniu i aktywnie
spędzić zimowy wypoczynek

bez telefonu, komputera i internetu. 📴

ATRAKCJE W POBLIŻU:
● weekendowy wypad z rodziną

bądź znajomymi do domków
nad Solinę

cena: od 30zł za dobę/osoba

https://meteor-turystyka.pl/noclegi,domki-letniskowe,bieszczady,62
.html ←tu znajdziecie domki do wynajęcia w atrakcyjnych cenach
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● wypad ze znajomymi w polskie
góry Tatry

cena: od 40zł za dobę/osoba
atrakcje: spacery po górach,
kąpiele w saunach czy wodach
termalnych, narty, snowboard,

https://e-turysta.pl/domki-letniskowe-zakopane/←domki letniskowe
do wynajęcia w Zakopanym

● lodowisko w Dębicy

cena: 6 zł/70min z legitymacją

https://www.mosir.debica.pl/obiekty-sportowe/lodowisko/

● kino Rzeszów/Mielec
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Dla typowych domatorów najlepszym sposobem na relaks, będzie
oczywiście dobra lektura, ciepła herbatka z aromatycznymi dodatkami,
kocyk, gry planszowe oraz muzyka i spotkania w towarzystwie przyjaciół.
Ferie to również idealny czas, dla tych, którzy będą chcieli rozwijać
swoje pasje i hobby.

Jedno jest pewne,
wykorzystamy ten czas na
dobrą zabawę, gdzie każdy
znajdzie coś dla siebie.

Udanych, bezpiecznych i zdrowych
ferii!
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To już Walentynki
Walentynki, potoczne zwane świętem zakochanych, obchodzone są 14
lutego. Tego dnia nie tylko zakochani, ale także bliskie sobie osoby
wyznają, jak wiele dla siebie znaczą. Walentynki, podobnie jak
Halloween, to święto amerykańskie, które w naszym kraju szybko
zostało przyjęte.

Nazwa święta nawiązuje do
postaci św. Walentego –
patrona ludzi zakochanych.
Legenda głosi, że zginął 14
lutego 269 roku, w imię
miłości – zakochał się w córce
strażnika więziennego.

Tego dnia:

wysyła się swoim sympatią kartki walentynkowe, listy miłosne

wręcza słodycze, pluszaki, kwiaty

zabiera na wspólną kolację czy spacer

WA���T��K�I

↙↘
zwolennicy     przeciwnicy

A ty kim jesteś? czy
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Walentynki to doskonała okazja
do tego, by wyznać komuś miłość
po raz pierwszy. Świetnym
pomysłem będzie wysłanie
walentynkowego wierszyka
miłosnego.

Mamy tutaj kilka propozycji wierszy, z których
możesz skorzystać:

Adam Mickiewicz "Niepewność"
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham , nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,

czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? (…)

***

Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze,
a ja do Ciebie Walentynkę piszę.

Piszę powoli, piszę dokładnie,
niech każde słowo w sercu zapadnie!

***
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Zastanawiasz się, jaki prezent kupić drugiej osobie
na walentynki?

Powinien być on przede wszystkim osobisty. Może nawiązywać do
okoliczności, w których się poznaliście, lub do innego ważnego dla Was
wydarzenia. Dobrze sprawdzą się także upominki związane
z zainteresowaniami obdarowywanej osoby lub przywołujące skojarzenia
ze wspólnymi przeżyciami. Proponujemy takie pomysły jak:

➢ Biżuteria - to bez wątpienia jeden
z najchętniej wybieranych prezentów na
walentynki. Łańcuszki, bransoletki,
kolczyki czy pierścionki pokazują
ukochanej, że o niej myślisz i sprawiają,
że ona będzie równie często myśleć
o tobie – wystarczy, że założy wręczoną
ozdobę.

➢ Kartka walentynkowa wykonana własnoręcznie - to wspaniały
prezent dla drugiej połówki, ponieważ przypomina o wspólnych
chwilach spędzonych z ukochaną osobą.

➢ Kosmetyki - są zawsze trafionym
prezentem, może to być wymarzona
paletka do makijażu, zestaw produktów
pod prysznic lub komplet maseczek
ulubionej marki.

➢ Perfumy - podobnie jak kosmetyki, to
świetny pomysł na prezent dla niej i dla
niego na walentynki.

A kto będzie twoja walentynką?
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Znowu zdalne …
Przedłużający się okres trwania pandemii powoduje konieczność
przejścia na naukę zdalną, która rozpoczęła się 27 stycznia 2022 roku.

Część uczniów stwierdza, że
edukacja zdalna niekorzystnie

wpływa na nasze
samopoczucie, a część że

dzięki niej są w stanie więcej
czasu poświęcić na naukę.

NAUCZANIE ZDALNE
NEGATYWY POZYTYWY

-zmęczenie
-problemy ze zrozumieniem
materiału
-przeładowanie informacjami
-brak kontaktu z rówieśnikami

-wygoda
-ciepła herbatka i kocyk
-oszczędność czasu na dojazd
-możliwość nauki w dowolnej
lokalizacji
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Zawód przyszłości  -
technik eksploatacji

portów i terminali

NOWOŚĆ!
Kończąc szkołę podstawową zawsze mamy dylemat jaką szkołę i jaki
zawód  wybrać. My też prawie rok temu analizowaliśmy  informacje
o szkołach i zawodach. Większość z nas miała i ma na uwadze przede
wszystkim perspektywy pracy, ale nie bez znaczenia są także
zainteresowania i pasja do wykonywania konkretnego zawodu.

My już wybraliśmy - zawód technik eksploatacji portów i terminali -
co więcej uważamy, że to był świetny i trafny wybór!

Od września kształcimy się w tym zawodzie i coraz bardziej utwierdzamy
się o słuszności naszego wyboru. Podczas zajęć praktycznych
nabywamy umiejętności, które z pewnością w przyszłości pozwolą nam
efektywnie wykonywać pracę.
Doskonalimy również
umiejętności posługiwania się
językami obcymi, co w tym
zawodzie jest bardzo przydatne.
Codziennie przekonujemy się,
że to idealny zawód dla osób,
które lubią, gdy wokół nich
wciąż coś się dzieje, które są
otwarte, komunikatywne,
odpowiedzialne i lubią
wyzwania.
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Już wiemy, że technik eksploatacji portów i terminali należy do
zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc
wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale też
nie wyklucza pracy w tych miejscach w przyszłości. Nie trzeba od razu
zostać pilotem Dreamlinera albo kapitanem statku Queen Mary 2, aby
realizować swoje pasje i jednocześnie dostawać atrakcyjne
wynagrodzenie.

Po ukończeniu kierunku  możemy zostać:
➠ logistykami,
➠spedytorami,
➠informatykami,
➠pracownikami firmy transportowej,
➠stewardesami, stewardami,
➠pracownikami biura podróży,
➠pracownikami terminali lotniczych, samochodowych, kolejowych,
➠magazynierami
➠możemy założyć własną firmę.

KIERUNKI STUDIÓW
● Zarządzanie infrastrukturą sssl

sssss lotniskową
● Teleinformatyka
● Budowa lotnisk
● Marketing,
● Lotnictwo,
● Informatykę,
● Zarządzanie,
● Stosunki międzynarodowe.
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Co ważne, ten konkretny zawód należy do grupy popularnych
i europejskich, dlatego bez przeszkód pozwala na znalezienie pracy
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Powiemy Wam więcej, my cieszymy się z naszego wyboru i nie
zamienilibyśmy kierunku technik eksploatacji portów i terminali na
żaden inny!

Autorzy: Izabela Magda i Olgierd Malec uczniowie kl. 1et terminale

Zawód technika eksploatacji portów i terminali nie dotyczy wyłącznie
pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa!!!

W zależności od rodzaju miejsca pracy, technik eksploatacji portów
i terminali na co dzień zajmuje się:
★ planowaniem i wykonywaniem prac, które dotyczą eksploatacji

portów i terminali,
★ organizowaniem prac z zakresu eksploatacji środków transportu

i obsługi podróżnych,
★ organizowaniem pracy związanej z magazynowaniem,

składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach
i terminalach, a także prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,

★ nadzorowaniem prac z zakresu ważenia ładunków, sortowania
i etykietowania,

★ organizacją prac pomocniczych (czyszczenie, uszczelnianie,
przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie
ładowni statków) wykonywanych dla jednostek transportu
dalekiego,

★ pobieraniem i zdawaniem sprzętu przeładunkowego, a także
dbaniem o jego dobry stan, poprzez zlecanie naprawy
i konserwacji sprzętu,

★ optymalizowaniem rozmieszczenia załadunku w ładowniach
statków i samolotów, organizowaniem przewozów w obrębie
konkretnych portów i terminali.

Strona|12



Technik eksploatacji portów i terminali a nauka
W naszej szkole ZSA-E w Weryni,
na kierunku technik eksploatacji
portów i terminali, można nauczyć
się wszystkiego, co jest niezbędne
do wykonywania tego
niecodziennego zawodu. Nauka
w technikum trwa 5 lat i kończy się
otrzymaniem świadectwa oraz
tytułu zawodowego: Technik
eksploatacji portów i terminali.

W trakcie intensywnych dwóch lat nauki, można zdobyć wiedzę m.in.
z zakresu:
➢ obsługi magazynów i procesów magazynowych w portach

i terminalach,
➢ obsługi podróżnych w portach i terminalach,
➢ eksploatacji środków transportu,
➢ podstaw przedsiębiorczości,
➢ transportu w portach i terminalach,
➢ podstaw organizacji portów i terminali,
➢ języka obcego w eksploatacji portów i terminali.
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Perspektywy pracy

Co ważne, ten konkretny
zawód należy do grupy tzw.
Euro Zawodów, dlatego bez
przeszkód pozwala na
znalezienie pracy zarówno
w kraju, jak i za granicą.

Zarobki w branży to 3000-6000 zł
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Drożdżówkowe
serduszka

Podczas ferii będziemy mieć więcej czasu, który można
wykorzystać na kulinarne eksperymenty w kuchni.

Słodkie drożdżówki – serca z orzechowym nadzieniem

SKŁADNIKI na 10 bułeczek:

★ 160 ml mleka
★ 2,5 łyżki cukru
★ pół łyżeczki soli
★ 1 jajko
★ 2,5 szklanki mąki pszennej
★ 30 g masła, roztopionego
★ 7 g drożdży suchych (1

opakowanie) lub 15 g drożdży
świeżych

DODATKOWO:

★ 1 jajko roztrzepane z 1 łyżką
mleka, do posmarowania

SKŁADNIKI NA ORZECHOWE NADZIENIE

★ 200 g zmielonych orzechów włoskich lub pekan
★ 100 g brązowego cukru
★ 80 ml śmietany kremówki 30% lub 36%
★ 40 ml rumu (można zastąpić aromatem rumowym, do smaku)
★ pół łyżeczki cynamonu
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WYKONANIE:

Mąkę pszenną przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami (ze świeżymi najpierw
zrobić rozczyn). Dodać pozostałe składniki i wyrobić, pod koniec dodając
rozpuszczony tłuszcz. Wyrabiać kilka minut, aż ciasto będzie gładkie i miękkie
(starając się nie dosypywać mąki, mimo iż ciasto będzie się lekko kleiło; polecam
wyrabiać mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego lub w maszynie do pieczenia
chleba). Wyrobione ciasto uformować w kulę, włożyć do oprószonej mąką miski,
przykryć i odstawić w ciepłe miejsce do podwojenia objętości (około 1,5 godziny).

Po tym czasie ciasto ponownie krótko wyrobić, podzielić na 10 równych części
(około 65 g każda), formując z nich kulki.

● Każdą część rozwałkować na placuszek.
● Na wierzchu posmarować nadzieniem.

● Następnie zwinąć razem
z nadzieniem, w taki sposób jak
zwijamy naleśniki i złożyć na pół.

● Ostrym nożem przeciąć go w połowie,
pozostawiając nieprzecięte 2 cm od
góry.

● Wywinąć na boki rozcięte części, by otrzymać
kształt serca.

● Ułożyć na blaszce w sporych odstępach.

Przykryć lnianym ręczniczkiem, pozostawić w cieple na 30 – 40 minut do
wyrośnięcia – powinny podwoić objętość. Przed samym pieczeniem warto
posmarować jajkiem roztrzepanym z łyżką mleka.
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Piec w temperaturze 180ºC przez około 15-17 minut. Wyjąć, wystudzić na kratce.

Smacznego!!!
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