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EXPRESS
ZS EXPRESS
Święta
Bożego
Narodzenia to wyjątkowy czas dla
całej rodziny. Obchody są połączeniem zwyczajów chrześcijańskich i przedchrześcijańskich. Europejczycy starali się przetrwać najbardziej mroźne dni środka zimy, jedząc i pijąc więcej niż
zwykle, dekorując domy jemiołą, ostrokrzewem i wiecznie zielonymi drzewami. Te
święta są przepełnione religijnymi symbolami. Dawanie prezentów to forma przypomnienia, że Jezus był darem dla świata.
Czasem zdarza się, że tak stresujemy się
przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia, że zapominamy o tym, co jest w nich
najważniejsze, czyli możliwości spędzenia
tego magicznego czasu razem z najbliższymi.
W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną, tuż po przerwie świątecznej uczniowie z całej Polski udadzą się na ferie zimowe, które potrwają od 4 do 17 stycznia 2021
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Życzymy Wam, by ten
świąteczny

czas

prze-

pełniał Wasze serca pokojem, ciepłem i miłością. Obyście rozpoczęli
2021 rok z dobrą energią, pozytywnym nastawieniem oraz co najważniejsze
i uśmiechem

zdrowiem

Staropolskie zwyczaje bożonarodzeniowe
 W tym szczególnym dniu jakim jest Boże Narodzenie zakazane były

wszelakie kłótnie i awantury. Dzieci powstrzymywały się od psot, zaś
małżonkowie i sąsiedzi od kłótni, które mogły ich poróżnić.
 W wigilię pozwalano sobie na drobne kradzieże, jednakże skradzioną
rzecz należało natychmiast oddać. Miało to na celu przynieść szczęście
w handlu.
 Wierzono, że 24 grudnia dusze zmarłych przychodzą do domów, aby
świętować wspólnie z bliskimi. Dlatego też, gdy np. wylewano wodę mówiono „uciekajcie wszystkie dusze, bo ja wodę wylać muszę”, a zanim
usiadło się na krześle lub ławie należało podmuchać na nie, aby nie obrazić zmarłego krewnego.
 W tamtym czasie popularne
było przyzdabianie drzwi domów
i obór gałązkami sosen, jodeł lub
świerków oraz wykonywanie
ozdób ze słomy.
 Snopy zbóż lub pokrywająca
całą podłogę słoma miały na celu
zapewnienie wysokich plonów
podczas letnich żniw.
 Aby przedstawić skromne warunki, w jakich narodził się Jezus, na
ścianach wieszano słomiane gwiazdy i krzyże.

 Pod obrusem kładziono siano, zaś
między potrawami na stole sypano ziarna
maku i zbóż, aby zapewnić dostatek. Na
dodatek, aby w przyszłym roku były dobre plony, gospodarz obwiązywał nogi
stołu sznurem, co miało na celu
„przywiązanie” chleba do domu oraz
wkładał między nogi stołu pługi i kosy, co
miało odstraszyć szkodniki z roli.
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Jak obchodzone są święta w innych krajach?
W Hiszpanii przed Bożym Narodzeniem każda rodzina zaopatruje
się w nową szopkę. Ich odpowiednikiem naszego opłatka jest chałwa.
Wieczerza wigilijna rozpoczynana jest
po pasterce. Po kolacji wszyscy wychodzą na ulice, które oświetlone są
wieloma kolorowymi żarówkami, tańczą, śpiewają i bawią się do rana.
Daniem głównym szykowanym na
święta jest pieczona ryba i „ciasto
Trzech Króli”, w którym zapieka się
upominki.
W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe. Uczestniczy w nim ścisłe grono rodzinne. Danie
podawane w czasie wigilijnego obiadu
to pieczony indyk i „płonący pudding”.
Dzieci wieczorem wywieszają na zewnątrz drzwi pończochy, które rano będą wypełnione prezentami. Tutaj także
narodził się zwyczaj całowania pod jemiołą wywieszoną pod sufitem oraz tradycja wysyłania kartek świątecznych.
W Meksyku w czasie świąt Bożego
Narodzenia przygotowuje się
wędzonego dorsza z papryką,
oliwą i małymi grzankami.
Serwowany jest także pieczony indyk, owoce i słodycze.
Pod sufitem zawieszana jest
piniata, czyli gliniane naczynie
wypełnione cukierkami. Przez
dzieci organizowane są wyścigi w zbieraniu słodyczy, które
wypadną z piniaty.
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Wywiad z Profesorem Wiktorem Piwowarskim
Może się Pan przedstawić i powiedzieć coś
o sobie?
Nazywam się Wiktor Piwowarski. Od trzech lat
jestem nauczycielem przedmiotów informatycznych. Wcześniej przez 18 lat zajmowałem się
wdrażaniem dużych systemów informatycznych. Jestem szczęśliwym mężem swojej żony
Agnieszki oraz ojcem Huberta i Maksymiliana.
Mieszkam w Lublinie.
Jak doszło do tego że został Pan nauczycielem?
Nauczycielem jestem z przypadku. Choć jako
chrześcijanin w przypadki nie wierzę. W roku
2017 dostałem propozycję od znajomej osoby
aby uczyć przedmiotu bazy danych w jednym
z Warszawskich techników. W pierwszym roku
zgodziłem się na nauczanie w niewielkim wymiarze godzin, a później wszystko potoczyło się samo. Dzisiaj uczę baz danych, programowania oraz prowadzę zajęcia przygotowujące do matury z informatyki.
W ilu szkołach Pan uczy lub jakie to były placówki?
Jak mówiłem wcześniej jestem nauczycielem od trzech lat i uczę tylko w jednej szkole poza technikum w Poniatowej, jest to technikum nr 25 w Warszawie, które jest częścią ZS10. W Warszawie uczę w klasach o profilu informatycznym.
Jakie ma Pan wrażenia po pierwszych tygodniach w naszej szkole?
Miałem okazję tylko kilka razy być w Zespole Szkół w Poniatowej, po niecałych dwóch miesiącach szkoły przeszły na naukę zdalną, więc nie mam jeszcze w pełni wyrobionego zdania jeśli chodzi o szkołę. Pierwsze wrażenie jest
bardzo pozytywne i mam nadzieję, że takie pozostanie.
Czy jest Pan usatysfakcjonowany ze swojej pracy?
Tak. Lubię pracę nauczyciela. Nie w formie zdalnej, a w formie tradycyjnej. Pamiętam takie powiedzenie: „Kto lubi swoją pracę ten nigdy nie jest
w pracy”. Od trzech lat mam wrażenie, że robię to co lubię.
Czy jest Pan w stanie zaryzykować stwierdzenie iż nasi uczniowie są
jednymi z najlepszych w województwie?
Mogę zaryzykować ale zaznaczam, że nie znam żadnych innych uczniów
w tym wieku z województwa lubelskiego. Na pewno mogą być bardzo dobrymi uczniami i mogą po skończeniu szkoły pracować przy bardzo ciekawych rozwiązaniach informatycznych.
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cd. wywiadu z Profesorem Wiktorem Piwowarskim
Jak ocenia Pan współprace na linii nauczyciel-uczeń w zespole szkół?
Jeszcze trudno mi ocenić taką współpracę, ponieważ jestem tu bardzo krótko.
Planuję w drugim semestrze więcej bywać w szkole (oczywiście jeżeli powrócimy do nauki stacjonarnej) i mam nadzieję, że wtedy ta współpraca będzie dobra. Do szkoły szedłem z zamiarem przygotowania uczniów do pracy na stanowiskach związanych z produkcją i utrzymaniem oprogramowania. To bardzo
atrakcyjny ale i wymagający rynek pracy. Żeby rozpocząć funkcjonowanie
w tej branży trzeba mieć niemałą wiedzę. Żeby ją zdobyć współpraca na linii
nauczyciel – uczeń musi być bardzo dobra i mam nadzieję że w ramach moich
przedmiotów taka będzie.
Czy pana zdaniem wyposażenie techniczne naszej szkoły jest wystarczające czy można wprowadzić jakieś nowinki? Jeżeli tak to jakie?
Mogę porównać wyposażenie technikum w Poniatowej z technikum w Warszawie w którym uczę. I wydaje mi się że od strony informatycznej wygląda to
bardzo podobnie, a nawet na korzyść szkoły w Poniatowej.
Dziękujemy za udzielone odpowiedzi.

Wywiad przeprowadził: Michał Pięta

Mikołaj w naszej szkole
Pomimo zdalnego nauczania
jak co roku naszą szkołę odwiedził
św. Mikołaj, dostosował się do wirtualniej
rzeczywistości, w której żyjemy,
pojawił
się
na
„platformie discord”, tym razem w dniu 7 grudnia. Jego
wizyta przebiegła w miłej i
przyjemnej atmosferze.
Tego dnia, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, uczniowie, którzy nie chcieli
być pytani zaopatrzyli się w czapki św. Mikołaja lub rogi renifera. Pomimo zupełnie innych warunków to był naprawdę miły dzień w wirtualnym świecie naszej szkoły.
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Etap Szkolny Konkursu Wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”
18 listopada odbył się
szkolny etap konkursu wiedzy
o prawie pracy i bhp „Poznaj
swoje prawa w pracy”. Niestety ze względu na panującą
pandemię został przeprowadzony na szkolnym serwerze
discord. Konkurs cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim
udział aż 21 uczestników.
Test składał się z 48 pytań
jednokrotnego wyboru, na których rozwiązanie przypadało
38 minut. Rywalizacja była niezwykle zacięta- różnice w osiągniętych wynikach były niewielkie. Troje uczestników zdobyło maksymalną liczbę punktów,
uzyskując przy tym 100%. Byli to: Szymon Dec, Aleksandra Goliszek i Kinga
Łata. Średni uzyskiwany wynik wyniósł 67,46%.
Ze względu na to, że regulamin w następnym etapie przewiduje dwójkę
uczestników, którzy mogą wziąć udział w etapie regionalnym 19 listopada została przeprowadzona dogrywka. Odbyła się na takich samych zasadach, jednak poziom trudności pytań był znacznie większy. Test składał się z 53 pytań
jednokrotnego wyboru oraz 4 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie wynosił 45 minut. W wyniku dogrywki uczestnicy uzyskali następujące wyniki: Szymon Dec 96,5%, Kinga Łata 94,7%, Aleksandra Goliszek 93%. Do
etapu regionalnego zakwalifikowali się Szymon Dec i Kinga Łata. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału oraz życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu.
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Warsztaty programistyczne on-line
21 listopada na szkolnej platformie
DISCORDZIE odbyły się pierwsze zajęcia w ramach cyklu warsztatów
programistycznych prowadzonych
przez trenerów z EduLink Lublin.
Szkolenie prowadził student informatyki Tomasz Nagrodzki, absolwent
naszej szkoły, w zajęciach uczestniczyło 13 naszych
uczniów. Inauguracyjne spotkanie on-line, dotyczyło
nauki programowania w języku C++. Rozmawialiśmy
o podstawach programowania oraz uczyliśmy się pisać pierwsze podstawowe
programy.
Tomek
wyjaśnił
nam jak działają
typy
zmiennych,
podstawę składni
języka
C++,
składnię
TRUE
i FALSE, operacje
na liczbach oraz
instrukcję warunkową IF.
Całe spotkanie
trwało 4 godziny,
w którym Tomek
cały czas udostępniał nam ekran. Zrzuty ekranu ze spotkania można zobaczyć na naszym
szkolnym Facebooku! Na koniec ustaliliśmy termin kolejnego spotkania, na
którym będziemy kontynuować naszą
naukę z C++.
Przyszli programiści z ZS Poniatowa rozpoczęli przygodę z najnowszymi
technologiami. Potrzeba tylko wytrwałości, pracy i samodyscypliny, aby droga, którą rozpoczęli, zaprowadziła ich w
przyszłości do upragnionego zawodu
programisty i realizacji swojej pasji.
Nr 24/2020

Strona 7

Egzaminy próbne w ZS
Początek grudnia i końcówka listopada to dla naszych
uczniów czas sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności.
W związku z egzaminami zawodowymi, które zbliżają się
wielkimi krokami, klasy T3a i T4a przystąpiły do egzaminów próbnych. To był już ostatni dzwonek by przekonać
się jak dobrze jesteśmy przygotowani do zdania kwalifikacji zawodowych.
Uczniowie klasy T3a sprawdzali swoje umiejętności
w kwalifikacji EE08 „Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci”, na razie
tylko z części teoretycznej.
Uczniowie klasy T4a sprawdzali swoje umiejętności
w kwalifikacji EE09 „Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych”- informatycy, MG.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń mechanicznych”.
Część teoretyczna egzaminu odbyła się zdalnie, natomiast z praktyką uczniowie klasy
T4a zarówno informatycy i mechanicy zmierzyli się w szkole. Nauczyciele stworzyli dokładnie takie same warunki, które będą obowiązywały na głównych egzaminach.
Uczniowie klasy maturalnej z liceum także sprawdzają swoją wiedzę. Maturzyści
zmierzyli się z próbną maturą z języka angielskiego.
Pozostałe próbne egzaminy maturalne mają odbyć się w drugim tygodniu ferii zimowych.
Wyniki obu egzaminów potwierdzają, że jeszcze sporo pracy przed uczniami,
życzymy im więc wytrwałości i cierpliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
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W bieżącym roku szkolnym wzorem lat ubiegłych w naszej szkole została przeprowadzona się kolejna edycja Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Dnia 15.12.2020 r. (wtorek) o godzinie 12.20 na TestPortalu odbył się finał
szkolny OITiW. W rywalizacji udział wzięło 8 uczniów (2 z kl. T1ab, 3 z kl.
T2a, 1 z kl. T2b oraz 2 z kl. T2ab). Po połączeniu się na kanale głosowym
na Discordzie i uzyskaniu niezbędnych instrukcji, uczestnicy rozpoczęli rozwiązywanie testu, który przebiegł bez żadnych problemów. Test zawierał 48
pytań wielokrotnego wyboru, na jego rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut.
Zakres tematyczny
1. Prawo własności przemysłowej
2. NAJKRÓTSZA HISTORIA WYNALAZKÓW
Po zakończeniu zostały ogłoszone wyniki – trójka, która będzie reprezentować naszą szkołę w etapie okręgowym: Kamil Karczmarski- T1ab,
Szymon Dec -T2ab i Kinga Łata- T1ab.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych
Już po raz drugim uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W tym roku naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów z klas: LO2a, LO2ab, T1ab, T2a
i T2b. Test w formie on-line został przeprowadzony 14
grudnia. Wszyscy uczestnicy mieli w ciągu 30 minut rozwiązać test składający się z 20 pytań. Do kolejnego etapu mógł przystąpić trzyosobowy zespół składający się z uczniów, którzy w danej szkole uzyskali największą liczbę punktów (nie mniej niż 11). Z całego województwa lubelskiego wybrano 20 drużyn, które uzyskały
najwięcej punktów. Niestety trójka naszych uczniów, którzy najlepiej napisali test (Weronika Mastalerz z klasy LO2ab, Emilia Madej z klasy LO2a i Michał Kuś z klasy T2a)
nie została zakwalifikowana jako drużyna do udziału w
etapie wojewódzkim.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą bardziej sprzyjające warunki
do dobrego przygotowania się do olimpiady i uda nam się wystąpić w II etapie.
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Najdziwniejsze wynalazki
Wózek przeciwgazowy
W niebezpiecznych czasach II wojny
światowej ludzie bardzo martwili się
o swoje pociechy. Właśnie ze względów bezpieczeństwa, stworzono wózek przeciwgazowy dla milusińskich.
Wyglądem przypomina trochę miniaturowy czołg.

Łapacz psa
Ten dziwaczny wynalazek służył do łapania
psów. Dla czworonogów zapewne kontakt
z tym urządzeniem kończył się boleśnie,
więc nic dziwnego, że patent odszedł do lamusa.

Klatka dla dziecka
Dziwne, a zarazem przerażające. Myśl
o tym, że ktoś mógł narażać dzieci na takie niebezpieczeństwo jest po prosto
straszna. Wynalazek miał na celu
„wyprowadzanie” najmłodszych na świeże
powietrze, a wszystko za pomocą wieszanej za oknem klatki. Trzeba przyznać, że
oprócz tlenu, dzieciaki dostawały również
niezłą dawkę adrenaliny…
Nr 24/2020
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Czy wiesz że…
 Picie piwa z sokiem i w postaci grzańca to polski
pomysł, rzadko spotykany w innych zakątkach świata.

 Najstarsza restauracja w Europie znajduje się we Wro
cławiu, jest z 1275 r. i jest nią Piwnica Świdnicka.









 Polacy mają największe gospodarstwa domowe w skali
europejskiej.

Przeciętny, dorosły Polak wypija nawet 94 litry piwa
rocznie. Oznacza to, że statystyczny Polak wypija pół
litra piwa co drugi dzień.


Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Polski są 944 miasta. 

18 Polaków zostało laureatami nagrody Nobla.

Polacy chorzy na raka krtani wymyślili sposób palenia
papierosów przez rurkę w tchawicy.
Zespół gazetki
Łata Wioleta Jakub Rosiński
Michał Pięta
Szymon Durak
Kamil Karczmarski
Jakub Pokraka
Pomoc merytoryczna: Joanna Domaszewska
Opiekun gazetki: Marek Wawrzyniak

Kamil Niezbecki
Bartek Dobraczyński

Kinga Łata

