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Praktyczna nauka zawodu TECHNIK LEŚNIK na nowoczesnym symulatorze

Pracownia leśnictwa w piątek 13 marca br. 
została wyposażona w nowoczesny symulator

forwardera i harwestera. 

Niektórzy sądzili, że piątek 13. to niezbyt szczęśliwy
dzień na montaż nowego urządzenia… i dużo nie
brakowało, a mieliby rację. Symulator nie chciał się
zmieścić w drzwiach pracowni! Ale po kilku
karkołomnych próbach wniesienia urządzenia do sali
niezawodny producent sprzętu świetnie poradził sobie
z problemem. Symulator został rozmontowany i
ponownie zmontowany na miejscu w pracowni.
Uczniowie już po chwili mogli wypróbować jak działa
urządzenie.
Zakup został sfinansowany w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców” jego wartość
wynosi prawie 80 tys. zł. 
Teraz uczniowie kierunków leśnych naszej szkoły
mogą uczyć się zawodu na jedynym tego typu
symulatorze w powiecie lubaczowskim.

Symulator forwardera i harwestera – umożliwia
nowoczesne szkolenie operatorów maszyn leśnych.
Zbudowany jest z komputera, oprogramowania i w pełni
funkcjonalnego fotela operatora z joystickami sterującymi.
Symulator służy do manualnego opanowania układu
sterowania forwardera: naprowadzania chwytaka na drewno
i uruchamiania wszystkich jego funkcji jak chwytanie,
podnoszenie, obracanie czy opuszczanie oraz harwestera:
naprowadzania głowicy harwestera na drzewo i
uruchamiania wszystkich jej funkcji jak ścinka, obalanie,
okrzesywanie i wyżynka sortymentów.
Operator przebieg pracy obserwuje na ekranie komputera.
Istnieje też możliwość podpięcia urządzenia do projektora
tak, aby oprócz operatora mogły obserwować jego pracę
także inne osoby szkolące się. Program komputerowy
analizuje błędy pracy operatora, co pozwala nauczyć się je
eliminować.Symulator jest powszechnie stosowany w
systemie szkolenia i doszkalania operatorów maszyn
leśnych.
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Z WIZYTĄ NA PODKARPACKICH TARGACH 
EDUKACYJNYCH  EduSalon 2015

11 marca 2015 roku wraz z koleżankami i
kolegami z klas maturalnych oraz klas trzecich
udaliśmy się na Targi Edukacyjne EduSalon do
Rzeszowa. 
Dla nas maturzystów wyjazd ten był okazją do
zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni
wyższych z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z
Wielkiej Brytanii, Danii), szkół policealnych czy
Centrów Kształcenia Ustawicznego.
Mieliśmy możliwość nie tylko pozyskać
informacje na temat różnych kierunków studiów,
zasad rekrutacji, ale też porozmawiać ze
studentami i poznać ich opinie na temat
studiowania na danej uczelni.
Dodatkową atrakcją targów były pokazy, m.in.
pierwszej pomocy, robotów mobilnych, dronów,
drukarki i druku 3D, elementów wyposażenia
lotników.
Wyjazd na targi okazał się bardzo interesujący i
pomocny. Dzięki uzyskanym informacjom łatwiej
będzie nam zaplanować swoją przyszłość i
podjąć decyzję o dalszym kształceniu.
                              A.Mirończuk , I. Puk IV RAT

POPRAW SIĘ!!!
Od czwartku 5 marca trwa szkolna akcja pod
hasłem „Popraw się” zorganizowana przez
uczniów klasy I Technikum. Jej celem jest
propagowanie poprawnej polszczyzny i walka z
błędami językowymi, które często pojawiają się w
codziennych rozmowach. 
Plakaty, przygotowane przez młodzież, mają
uświadomić, które z podanych form wyrazowych
są prawidłowe.
Akcja jest częścią projektu „Akademia Dobrych
Manier” skierowanego do młodzieży
uczęszczającej do klasy pierwszej technikum.
W ramach projektu uczniowie poznają zasady
zachowania się w różnych sytuacjach, zarówno
oficjalnych, jak i związanych z życiem
codziennym. Na spotkaniach ze szkolnym
doradcą zawodowym pogłębiają wiedzę na temat
komunikacji z potencjalnym pracodawcą, uczą
się jak wykorzystywać nowoczesne środki
komunikacji (telefon, pocztę elektroniczną) w
korespondencji służbowej oraz poznają zasady
netykiety.

Tydzień Języka Ojczystego
          W dniach 17 – 24 lutego 2015r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Języka Polskiego,
którego głównym celem było zainteresowanie koleżanek i kolegów poprawnością oraz kulturą języka
ojczystego, a przede wszystkim rozwijanie ich umiejętności pisania.
      W ramach projektu odbywały się pogadanki i zajęcia na temat: Język ojczysty dobrem narodowym ,
Zabawy językowe – ćwiczenia.  Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną o genezie Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego, znaczeniu i wartości języka dla narodu polskiego, jego historii i tożsamości.
        23 lutego 2015r. odbyło się I Szkolne Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Polskiej. W dyktandzie
uczestniczyło 17 uczniów. Mistrzem Ortografii Polskiej Zespołu Szkół w Oleszycach została
Małgorzata Osiowy, tytuł Wicemistrzów uzyskały Agata Dec i Marcelina Hypiak.
        Projekt zakończył się quizem językowym o tytuł Mistrza Poprawnej Polszczyzny, który odbył się
24.02.2015r. w Internacie Zespołu Szkół. W konkursie językowym wzięli udział głównie mieszkańcy
Internatu. Mistrzem Poprawnej Polszczyzny została Magdalena Rogoża, tytuł Wicemistrzów
uzyskały Gabriela Okopnyj i Justyna Łukasiewicz.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłych edycjach.
                                                                                                          Dec Agata, Dobrowolska Żaneta
                                                                                                                                        kl. IITL/TOT

Nasze wrażenia z Insta.Ling 

Aplikacja Insta.Ling jest
bezpłatna, powstała na
potrzebę efektywnej i
bezwysiłkowej nauki słówek.
Jej podstawowym założeniem
jest skłonienie uczniów do

krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale
systematycznej codziennej pracy. Ten program
nauczył nas systematyczności i wpłynął na
umiejętność korzystania z ortografii. Dzięki niemu
wzbogaciliśmy swoją wiedzę z zakresu
słownictwa. Jest to świetna forma łączenia pracy
z zabawą. Przyswoiliśmy sobie wiele nowych
słówek, a także nauczyliśmy się ich poprawnej
wymowy. Zdecydowanie ten program
zmotywował nas do pracy. Polecamy wszystkim,
którzy go jeszcze nie wypróbowali. Naprawdę
warto!
           O. Majdan, K. Płaz  kl. IITL/TOT
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III TL na pomoc drzewom,  czyli wiosna w lesie

               Warsztaty teatralne z „Ferdydurke”    
W. Gombrowicza

   
        Uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach
12.03.2015r. uczestniczyli w warsztatach teatralnych
realizowanych przez białostocki teatr Forma.
       Spektakl Ferdydurke z udziałem
karykaturalnych masek, rekwizytów oraz scenografii
przedstawiającej tablicę szkolną zaskoczył nas. 
Na szczególną uwagę zasługuje połączenie lekkiego
humoru z przesłaniem ciężkiej "formy".
W spektaklu została opowiedziana historia bohatera,
którego wtrącono na powrót do szkoły. Zapadającymi
w pamięć fragmentami adaptacji były sceny
przedstawiające lekcje języka polskiego i łaciny. 
Najwięcej emocji wzbudził sam udział w spektaklu, gdzie aktorami byli sami widzowie.   
Mieliśmy szansę sprawdzić swoje możliwości i umiejętności teatralne. Okazuje się, że nie jest łatwo
być aktorem.  Taka forma zapoznawania się z lekturą bardzo nam odpowiada. 
Może sami przygotujemy spektakl teatralny?
                                                                                                
                                                                                                  Małgorzata Stopyra, Krystyna Płaza 
                                                                                                                                    kl. II TOT
                                                                                                              

      
Las wiosną budzi się do życia. Wydawać by się mogło, że przyroda nabiera
rumieńców, lecz te rumieńce są raczej zielone. Na drzewach widzimy
pierwsze pączki i listki, które za niedługi czas rozwiną się w całości.
Pierwszymi oznakami wiosny w lesie są również kwiaty.
Najpopularniejszymi są krokusy, pierwiosnki oraz przebiśniegi. Po długiej
zimie wracają też ptaki, które zachwycają swoim śpiewem. Wiosna zachęca
również do aktywnego wypoczynku. Przy pięknej, ciepłej pogodzie możemy
wybrać się  do lasu na spacer i zachwycać się pięknem otaczającej nas
przyrody.

     Spacerując po lasach naszego powiatu możemy podziwiać uprawy
drzewek, które wysadziła jesienią nasza klasa w ramach praktyk.
Uczciliśmy w ten sposób ,,Święto Drzewa”, które jest obchodzone corocznie
w naszych nadleśnictwach. Jest to proekologiczna akcja, której celem jest
edukacja społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. 
                                                                M. Zając, A. Pracało III TL
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Kierunki kształcenia 2015/16

TECHNIKUM
technik leśnik
technik agrobiznesu
technik rolnik
technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner NOWOŚĆ
technik architektury krajobrazu
technik obsługi turystycznej
technik hotelarstwa
technik organizacji reklamy NOWOŚĆ
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik elektryk 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
ogrodnik
rolnik
kucharz 
elektryk
operator maszyn leśnych

Babka piaskowa „Wielkanocna”

Składniki:
4 jaja całe, 1 szklanka cukru kryształu
Cukier waniliowy, 25 dkg mąki ziemniaczanej
2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 1 kostka margaryny Kasia,
2 łyżki kakaa
Wykonanie:
Jaja utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na
puszystą masę. Mąkę ziemniaczaną połączyć z
mąką pszenną, proszkiem do pieczenia i dodać
do utartej masy jajowo-cukrowej. Wymieszać.  Na
koniec dodać roztopioną i wystudzoną
margarynę. Ciasto podzielić na dwie części jedną
pozostawić białą do drugiej dodać kakao. Blaszkę
z kominem wysmarować tłuszczem, posypać
bułką tartą. Do blaszki wlać ciasto białe następnie
ciasto ciemne. Piec w temp. 180˚C przez 45-50
min.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
innowacja pedagogiczna ochrona przeciwpożarowa i
ratownictwo

OFERUJEMY:
ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE SZKOLNYM
UDZIAŁ W KURSACH KELNERSKICH, ANIMATORA CZASU
WOLNEGO
NAUKĘ ZAWODU W PRACOWNIACH SYMULACYJNYCH:
OBSŁUGI KONSUMENTA, LEŚNICTWA, OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ
PRAKTYKI ZAWODOWE W RENOMOWANYCH FIRMACH
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE
UDZIAŁ W PROJEKTACH
ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ W KOŁACH ZAJĘĆ
DODATKOWYCH
UZYSKIWANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI NA
KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH

Wielu radosnych,
niepowtarzalnych chwil na

Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań

rodzinnych przy świątecznym
stole oraz wszelkiej
pomyślności życzy   

Redakcja ZSpress

Droga do marzeń
A więc jestem u szczytu swych marzeń
Nie stoję już niepewnie nad przepaścią
zdarzeń
Spoglądam dumnie, swej decyzji w ogóle nie
żałuję
Nie boję się przyszłości, bo podążam za tym,
co czuję
Kiedyś sen pokazał mi drogę, dzisiaj
rzeczywistość jest jego dowodem
Gdybym miała wybierać ponownie,
wybrałabym to samo
Bo szczęściem jest podążać tą drogą, którą
się chciało
Budzę się dzisiaj bez obaw na nowo, wiem że
lepiej być nie mogło
Dzięki Technikum osiągnęłam swój cel
upragniony
Z radością otwieram swe oczy, już nic mnie
nie zaskoczy
Ciągle wspomnieniami powracam do pięknych
tych czterech lat
Tak szybko minęły, że chciałoby się przeżyć
je jeszcze raz.

                                   Joanna Szczybyło
                                                kl.IV TŻ




