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Przedsmak egzaminu maturalnego
W tym roku próbny egzamin maturalny został
przeprowadzony za pośrednictwem
Wydawnictwa Nowa Era (do tej pory
korzystaliśmy z arkuszy Operonu).
Tradycyjnie zwracamy uwagę na tematy
wypowiedzi pisemnych z języka polskiego.
Pierwszy temat wymagał napisania rozprawki i
brzmiał:
Dobro własne czy dobro ogółu – bohaterowie
w sytuacji wyboru. Rozważ problem i uzasadnij
swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu
"Pana Tadeusza", całego utworu Adama
Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
Natomiast drugi temat poświęcony był
interpretacji utworu lirycznego i tym razem
dotyczył wiersza Cz. Miłosza "Oczy".
Temat 1. nie był trudny, można powiedzieć, że
należał do tych z kategorii banalnych. Zapewne
dlatego pewien procent maturzystów
zademonstrował, że ma większe ambicje i podjął
się interpretacji wiersza. A może był to raczej akt
desperacji, w myśl zasady: tonący brzytwy się
chwyta...?
.

.
W dniach 3-5 marca 2021
odbędzie się w szkole kolejna matura próbna.
Poziom podstawowy:
język polski PP- 3.03 godz. 9.00
matematyka PP - 4.03 godz. 9.00
język angielski PP - 5.03 godz. 9.00

.

.

Poziom rozszerzony:
język angielski PR - 8.03 godz. 9.00
język polski PR - 9.03 godz. 9.00
matematyka PR - 10.03 godz. 9.00
geografia PR - 16.03 godz.9.00

.

.

Zbliżająca się wielkimi krokami matura to podsumowanie całej naszej
kariery edukacyjnej w szkole. Zamieszczone w arkuszach zadania
wymagają wiadomości, które znajdowały się już w podstawie programowej
szkoły podstawowej. Wynik egzaminu dojrzałości może decydować o tym,
jak potoczy się nasze dorosłe życie. Świadomość tego na wielu z nas
działa paraliżująco – dlatego próbne matury pozwalają zawczasu poczuć
na własnej skórze egzaminacyjną atmosferę – bez ponoszenia żadnych
konsekwencji, za to z możliwością wyciągnięcia wielu korzyści!
Choć popularne stało się twierdzenie, że „matura to bzdura”, tak naprawdę
pełni ono wyłącznie funkcję uspokajającą, ewentualnie jest pokazem
pozorowanej nonszalancji. Jedyna prawda, jaka w nim tkwi, jest taka, że do
matury, podobnie jak do wszystkich innych spraw w życiu, należy
podchodzić z odpowiednim dystansem, panować nad nerwami i
zapobiegać panice – a przed tą najlepiej uchroni odpowiednie
przygotowanie.
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100 dni przed czy 100 godzin po?
W tym roku, zamiast się bawić na studniówce,
uczniowie klasy maturalnej mogą najwyżej
przyłączyć się do ogólnopolskiego balu
wirtualnego. Pandemia nie odpuszcza, a chorych
na COVID-19 wciąż przybywa.
W obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem
wydaje się zorganizowanie balu pomaturalnego
na wzór amerykańskich "promów".

.
Zgodnie z planem tegoroczne matury powinny
rozpocząć się 4 maja.
Jak będą przebiegać?
Maturzyści nastawiają się na wynikający
z pandemii reżim sanitarny, który już przed
rokiem towarzyszył ich starszym kolegom. Mogą
być pewni, że w tym roku, by zdać maturę,
wystarczy podejść tylko do trzech egzaminów
pisemnych: z języka polskiego, języka obcego
i matematyki.
W grudniu minister edukacji poinformował, że
zarówno dodatkowy egzamin na poziomie
rozszerzonym, jak i egzaminy ustne będą w tym
roku nieobowiązkowe.

.

Czy ma znaczenie, by impreza maturzystów
odbywała się przed egzaminem dojrzałości?
Właściwie tylko symboliczne, bo nawet nie do
końca jasne jest, dlaczego bal odbywa się około
stu dni przed maturą.
Jedna z najpopularniejszych wersji mówi o tym,
że to odniesienie do Napoleona. To właśnie
przez 100 dni rządził po raz drugi Francją, zanim
poniósł klęskę pod Waterloo. Inne wersje są
bardziej przyziemne: sto dni ma wystarczyć na
dobre przygotowanie do matury (podobno nawet
gdy się zacznie od zera, ale nie sprawdzałabym
tego na własnej skórze) i na dojście do siebie po
bardzo hucznej imprezie.
Nie wiadomo też, kiedy dokładnie odbyła się
pierwsza studniówka. Na pewno nie wcześniej
niż przed rokiem 1788, bo to wtedy dzięki
staraniom Wilhelma von Humboldta w Prusach
wprowadzono maturę.
W całej Rzeczypospolitej jednolity system
edukacji z maturą wprowadzono w 1932 roku.
***
Wszystkim uczniom klasy czwartej technikum
życzymy przede wszystkim pomyślnie zdanego
egzaminu dojrzałości. Wierzymy również
w pomysłowość i twórcza inwencję całej grupy,
która tak łatwo na pewno coś wymyśli, by
zorganizować imprezę studniówkopodobną.
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Walentynkowe ostatki
Zdalna nauka nie przeszkadza w świętowaniu
tłustego czwartku czy walentynek. W tym roku te
dwa wydarzenia zbiegły się w czasie. Zrodził się
więc pomysł na zorganizowanie
"walentynkowych ostatków".
Jak na porządną szkołę gastronomiczną
przystało, uczciliśmy te dni odpowiednią oprawą
kulinarną. Uczniowie klas II TG1TS1 i II TG1TF1
pod czujnym okiem pani Bożeny Mrozińskiej
przygotowali te potrawy, które jednoznacznie
kojarzą się z tłustym czwartkiem: pączki i
faworki. Powstała nawet wegańska wersja
drożdżowych kuleczek.
Niektórzy wznieśli się na wyżyny cukiernicze i
stworzyli dla swoich ukochanych walentynkowe
słodkości.
Nam pozostało tylko wyobrazić sobie, jak
słodkie zapachy tego dnia unosiły się w całej
szkole...

Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego

.
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W 2021 roku obchody Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego przypadły na 21 lutego
(niedziela).
W Polsce językiem urzędowym jest oczywiście
język polski, ale są też języki regionalne
nazywane dialektami. Są nimi języki kaszubski i
śląski. Istnieją jednak etnolekty, które mogą
niedługo zniknąć z języka polskiego. Wymienia
się w Polsce dziewięć języków zagrożonych
wyginięciem: dolnosaksoński, białoruski, poleski,
romski, rusiński, słowiński, wilamowski oraz
jidysz. Najsilniej zagrożony jest należący do
grupy języków zachodniogermańskich
wymysiöeryś, czyli język wilamowski, którym
posługuje się zaledwie około 70 starszych
mieszkańców Wilamowic koło Bielska Białej.
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