Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy
ul. Rzeszowska 78

To zdumiewające, jak wiele spraw traktujemy jako oczywiste, dopóki tak naprawdę
się nie rozejrzymy. A wówczas okazuje się, że rodzą się same pytania. Ludzie są z natury
ciekawscy. O wiele łatwiej jednak zadawać pytania niż na nie odpowiadać.
No cóż, to nie owo walijskie Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch
grożące połamaniem języka. Ze swoimi 58 literami plasuje się dopiero na trzecim miejscu
po Bangkoku. Oficjalna nazwa stolicy Tajlandii brzmi wprawdzie Kerugt Mahanakhan. Jednakże jest to znacznie skrócona wersja starszej nazwy- Kerugt Mahanakhan Amornratanakosin mahinthara Ayutthaya Mahadilok Amornphiman Awatanasthit Sakkathathiya Witsanukamprasit- która ma aż 172 litery.
Najkrótsze nazwy świata mają po jednej literze: Y we Francji oraz A w Norwegii. Także
owo Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch skrócono obecnie do
Llanfair PG. Nazwa tej walijskiej wioski w dosłownym tłumaczeniu oznacza: „Kościół św.
Marii w kotlinie koło białej leszczyny, niedaleko kotła wodospadu, koło czerwonej jaskini
św. Tisilia”.

Gazetka szkolna

♦
♦

♦
♦
8 września ma swoje święto – jest
Uroczysta proklamacja Dnia Dobrej Wiadomości miała miejsce w Warszawie
8 września 2001 roku. Dzień ten jest corocznym świętem ludzi, którzy w faktach, dziełach, postawach i doświadczeniach odnajdują ślady dobrych wiadomości, które sprawiają, że czujemy się bezpieczni, panuje w nas harmonia, postrzegamy świat jako miejsce w którym panuje ład.
Można zorganizować swoje życie świętując, można też codziennie, każdego
dnia mieć swój dzień… Dzień dobrej wiadomości.

♦

Wywiad z pierwszoklasistą;
Jesień, jesienna
melancholia;
Savoir vivre w pigułce;
Łatwe odpowiedzi
na trudne pytania;
Ciekawostki, humor;
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Humor z zeszytów szkolnych.
- Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodzą poubierani nago.
- Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach.
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Około 50 gigabajtów, jak twierdzi Igor Aleksander, profesor inżynierii układów neuronowych. Doszedł do tego wniosku, mnożąc liczbę około 10 miliardów neuronów, jaką zawiera
przeciętny mózg, przez 5 bajtów, które każdy neuron może przyjąć. Wszyscy dorośli mają
pamięć mniej więcej takiej samej pojemności. Czy ludzki mózg można odtworzyć w komputerze to o wiele bardziej skomplikowana kwestia. „Jeśli chodzi o wydolność, nietrudno to
zrobić”- mówi Aleksander- jednakże, by komputer działał jak ludzki mózg, to całkiem inna
kwestia. Trzeba ludzkiej istoty, która miałaby ludzkie doświadczenie- maszyna może mieć
tylko doświadczenie maszyny.

Wrzesień 2010 r.

Serdecznie witamy czytelników gazetki „Wtyczka”. Tak starych sympatyków, jak i tych nowych, którzy dopiero zawitali do naszej szkoły. Niestety- dobiegły końca wakacje. Z dniem 01.09.2010
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wkraczamy w niego pełni obaw,
ale i nadziei. Obaw przed tym co nieznane. Nadziei na to, że sprostamy oczekiwaniom i obowiązkom edukacyjnym. Wkraczamy wypoczęci, z nowymi zasobami energii, motywacji, z chęcią walki. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich – całą nasza społeczność - do podjęcia wyzwań rozpoczynającego się roku szkolnego. Życzymy przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i wiary
w siebie. Mamy nadzieję, że nadchodzący czas będzie dla wszystkich okresem pomyślnej
i owocnej współpracy.

Przeprowadziłyśmy wywiad z jednym z pierwszoklasistów:

Kamilem Pyzińskim
- W której jesteś klasie?
Jestem w klasie 1B, o profilu: technik pojazdów samochodowych. Jestem
zadowolony ze swojego wyboru.
- Dlaczego? Co najbardziej spodobało Ci się w szkole?
Pomimo, że nie zdążyłem jej jeszcze dokładnie poznać to podoba mi się w
niej sporo rzeczy. Między innymi warsztaty, w których odbywają się zajęcia praktyczne. Dobrze wyposażone są sale komputerowe i mamy wiele pomocy naukowych. Podoba mi się możliwość uzyskania nieodpłatnie prawa jazdy.
- Dlaczego wybrałeś technikum o tym kierunku?
Ponieważ bardzo interesuje mnie konstrukcja pojazdów samochodowych. Bardzo zależy mi na
tym, żeby po szkole znaleźć pracę. Po skończonym technikum zyskam zawód i to daje możliwość wyboru np. mogę zacząć pracować lub kontynuować naukę.
- Czym się kierowałeś przy wyborze szkoły?
Ofertą edukacyjną. Samochody są moim hobby, chciałem wybrać profil z tym związany. Pod
uwagę brałem również lokalizację szkoły. Kolejną rzeczą jest pogodna, miła atmosfera panująca w szkole.
- Jak się tutaj czujesz? Jak zostałeś przyjęty przez nauczycieli i kolegów w pierwszych
dniach roku szkolnego?
Jak już wcześniej wspomniałem odpowiada mi świetna atmosfera szkoły, zawarłem dużo nowych znajomości, poznałem ciekawych ludzi. Koledzy są nastawieni raczej pozytywnie, staramy się stworzyć zgraną klasę. W nauczycielach lubię łatwość porozumiewania się z nami,
otwartość i tzw. podejście do uczniów.
- Jaką masz wizje po zakończeniu technikum? Czy przyszłe plany wiążesz z wybraną specjalizacją?
Zastanawiam się jeszcze nad kontynuowaniem nauki w tej specjalizacji, ale na razie najważniejsze dla mnie jest ukończenie technikum z dobrymi wynikami. To dobrze rokuje na przyszłość a dla mnie ważne jest to bym mógł otworzyć swoją działalność np. warsztat samochodowy. Prawdę mówiąc taki mam swój cel - kocham samochody.

Jesień. Tę astronomiczną porę roku wyznacza się na październik, listopad i grudzień. To bardzo ciekawa pora roku. Liście jesienne leżą po brzegach
dróg, mieniąc się jedną połową tęczy. Słońce wcześnie zachodzi za chmury. Jesień jest
też melancholijna i refleksyjna. Byle do wiosny - powtarzamy, ale do wiosny zostało przecież
jeszcze prawie pół roku. Czy jest sposób, by przeżyć chłodną i nostalgiczną porę roku w dobrym nastroju?

Deszcz, brak słońca, początek szkoły - do tego trzeba poważniejszego oręża. Jesienna
niemoc pociąga za sobą senność, wyraźny brak energii, drażliwość, kłopoty
z koncentracją, wahania nastroju, zobojętnienie oraz osłabienie. Jest to stan depresyjny, naukowo określany jako Sezonowe Zaburzenia Afektywne lub Nastroju
w angielskim skrócie SAD (Seasonal Affective Disorder). Angielskie słówko SAD
oznacza "smutny".
Jest kilka sposobów, które pomagają złagodzić lub usunąć ten przygnębiający stan. Ważna
jest aktywność fizyczna, dużą rolę w walce z jesienną depresją odgrywa także prawidłowa dieta, która powinna być bogata w magnez oraz witaminy z grupy B. Bądź dobry dla siebie - skuteczną terapią przeciw chandrze jest traktowanie samego siebie ze szczególną troską. Dlatego
jesienią pozwalaj sobie na lenistwo z ulubioną książką w ręku, oglądaj dobre komedie i baw
się razem z przyjaciółmi! Otaczaj się kolorami - kup różnobarwne poduszki, noś kolorowe
ubrania, zmień na jaśniejsze zasłony w pokoju. Nie daj się szarości!

Savoir vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba; znajomość obowiązujących
zwyczajów, form towarzyskich i reguł
grzeczności obowiązujących w danej
grupie.
Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia.

⇒ Wiele czynników decyduje o tym, czy sens
rozmowy dociera do partnera zgodnie z intencjami mówiącego.
⇒ Naucz się dokładnie i prawidłowo artykułować. Nie powinieneś wymawiać słów zbyt
szybko.
⇒ Gestykulacja w dużej mierze podkreśla
i wzmacnia wypowiadane słowo. Zrezygnuj jednak z przesadnej gestykulacji. Pamiętaj, że
ruchy rąk i ciała powinny sprawiać wrażenie neutralnych.
⇒ Podczas przemówienia na stojąco nie wkładaj nigdy rąk do kieszeni spodni.
⇒ Długie monologi powodują koniec small talk, tak samo jak uporczywe milczenie.
⇒ Nikt nie powinien być wyłączony z rozmowy ani czuć się skrępowany.
⇒ Wrażliwość jest niezbędna, aby rozpoznać raniące słowa i unikać ich.
⇒ Nawet jeśli wyładowanie wściekłości za pomocą wyzwisk przyniesie ci ulgę, konfliktu
i tak nie zażegnasz, a skutki mogą być opłakane.

