HUMOR
…Zajączek wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba.
……………………………………………………………………………………..
- Przed lustrem stoi dwóch łysych. Który jest bardziej łysy?
- Ten który ma większą głowę.
……………………………………………………………………………………..
-Czego uczą się Eskimosi w szkołach?
-Żeby nie jeść żółtego śniegu!!!
………………………………………………………………………
Ojciec do syna:
- Przeczytałem twoją listę życzeń i już wiem, co dostaniesz pod
choinkę!
- Co tato?
-Słownik ortograficzny!

Kiedy wypada i ile trwa najdłuższa
noc w roku?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.

Redakcja :Alicja Tupaj, Michał Perlak, Magdalena Cisek, Mateusz Bernat
Tomasz Kida, Anna Rembisz, Edyta Surdyka, Dominika Miazga,
Bernadeta Smolak. Małgorzata Maziarz – opiekun,
Barbara Dobrzańska – korekta.
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W NUMERZE
aktualności szkolne
temat miesiąca
zwyczaje i obrzędy
czy
gry
szkodzą?

komputerowe

czym zajmuje
architekt?

się

W tym numerze przedstawiamy wywiad
z p. Agnieszką Tabaka- nauczycielem j.niemieckiego
w naszej szkole.
- Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela języka niemieckiego?
Nauczycielką chciałam zostać już od
dziecka
Zawód nauczyciela wybrałam ponieważ
bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą.
Uważam, że to pasjonująca praca,
która z jednej strony stawia przed
nauczycielem wiele wyzwań, a z drugiej
strony przynosi dużo satysfakcji i radości.
Językiem niemieckim zaczęłam interesować
się dzięki mojej nauczycielce z liceum.
To ona zaszczepiła we mnie pasję do tego
języka, a wyjazdy do Niemiec i kontakty
z naszymi najbliższymi sąsiadami zmotywowały mnie do pogłębienia go.
- Jak spędzi pani Święta Bożego Narodzenia?
Święta Bożego Narodzenia spędzę w gronie rodzinnym, pierwszy dzień
świąt w domu, a drugi odwiedzając krewnych.
- Jak jest pani ulubiona potrawa wigilijna?
Moje ulubione potrawy wigilijne to barszcz biały z grzybami i czerwony
z uszkami.
- Jakie są pani marzenia noworoczne?
Chciałabym, żeby Nowy Rok był równie udany jak ubiegły i żeby spełniły
się moje plany zawodowe i osobiste.
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy pani wszystkiego najlepszego z
okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Ja też życzę wszystkim gimnazjalistom
Wesołych Świąt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czy gry szkodzą młodzieży?
Ostatnio amerykańska instytucja Pew Internet
zorganizowała badania na temat - "Czy gry szkodzą
młodzieży?"
Według tych badań gry są pozytywnym zjawiskiem, choć mogą
stanowić również zagrożenie. Podstawowym wnioskiem wynikającym
z badania jest uniwersalność gier – grają w nie praktycznie wszyscy
(97% badanych w wieku 12-17). Prawie każdy nastolatek przyznaje,
że uczestniczy w tym procesie za pomocą
różnych platform: komputera (73%), konsoli
(86%),
handheldów
czy
komórki.
Badanie obala także stereotyp, że grającymi
są głównie chłopcy – 94% dziewczyn
zadeklarowało
zainteresowanie
grami,
z czego 35% przy komputerze, czy konsoli
bawi się codziennie. Autorzy zauważają też,
że typy gier są niezwykle różnorodne.
Najbardziej popularnym gatunkiem są
wyścigi, w które grywa prawie trzy czwarte badanych. Piątka
najbardziej znanych i lubianych tytułów to kolejno: Guitar Hero, Halo 3,
Madden NFL, Solitaire (pasjans), Dance Dance Revolution.
Na liście figuruje także nieśmiertelny Tetris czy The Sims.
Gry rozwijają wiele umiejętności. Wśród nich jest: koordynacja
wzrokowo-ruchowa, zdolność spostrzegawczości i szybkiej reakcji,
zdolność logicznego myślenia, rozwijają one także zmysł strategiczny.
KAŻDA gra wydawana w Polsce musi mieć specjalne oznaczenie PEGI.
Jest to instytut, który ustala szkodliwość gier, przyznając jej
odpowiednie oznaczenie. Wśród oznaczeń jest sugerowany minimalny
wiek gracza (3+, 7+, 12+, 16+, 18+), a także specjalne oznaczenia
informujące o niewłaściwych treściach (nagość i zachowania seksualne,
przemoc,
wulgaryzmy,
zachowania
rasistowskie,
użycie
niedozwolonych substancji, elementy, które mogą przestraszyć
i hazard). Okazuje się więc, że gry mogą nieść ze sobą pewne
zagrożenia, ale sugerując się tymi oznaczeniami można z łatwością
uniknąć gier demoralizujących. Jak widać, media czasami przesadzają.

Aktualności szkolne
Maniak kinowy poleca
High School Musical 3: Ostatnia
klasa (ang. High School Musical 3:
Senior Year) to trzecia część
popularnego filmu stacji Disney
Channel, której produkcja została
zakończona 26 czerwca 2008,
a
premiera
odbyła
się
24 października 2008 roku.
W przeciwieństwie do dwóch
poprzednich części, film ukazał się
najpierw w kinach. Występują w
nim: Zac Efron, Ashley Tisdale,
Vanessa Hudgens, Lucas Grabeel,
Corbin Bleu i Monique Coleman.
Tematem musicalu jest tym razem okres przedmaturalny oraz
matura i bal. W East High zaczyna się ostatni rok nauki. Na Troya
i Gabriellę spada mnóstwo obowiązków, związanych z nauką
i decyzją, dotyczącą ich przyszłości. Zmagają się z faktem,
że już wkrótce każde z nich będzie zmuszone pójść własną drogą.
Razem z przyjaciółmi wystawiają wiosenny musical, który przywraca
wspomnienia i budzi we wszystkich nadzieję.
Film kończy się szczęśliwie: college Troya i Gabrielli
są oddalone od siebie tylko o 51 kilometrów.
W wersji polskiej głosu użyczyli: Łukasz Zagrobelny − Troy Bolton ,
Hanna Stach − Gabriella Montez, Magdalena Krylik − Sharpay
Evans, Jakub Molęda − Ryan Evans, Grzegorz Drojewski − Chad
Danforth, Katarzyna Łaska − Martha Cox, Bartosz Obuchowicz −
Zeke Taylor, Anna Sztejner − Taylor McKessie.

W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu
imprezach i uroczystościach organizowanych zarówno u nas jak i na zewnątrz.
6 XI 2008r. gimnazjaliści przygotowani przez p. Danutę Ożóg i p. Dariusza
Kosaka zaprezentowali się na Sesji Naukowej zorganizowanej przez wydział
filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Montaż przedstawiony przez
naszych kolegów i koleżanki nawiązywał do 90 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i do 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Występ bardzo
wszystkim się podobał i uczniowie wraz z opiekunami usłyszeli mnóstwo pochwał.
Kolejna uroczystość to apel poświęcony kolejnej rocznicy odzyskania
niepodległości, przygotowany przez p. Tomasza Majkę. Na montaż słownomuzyczny złożyły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Wszyscy
uczniowie, nawet ci najmłodsi, mieli okazję przybliżyć sobie te ważne wydarzenia
z historii naszej ojczyzny.
24 listopada w naszej szkole odbył się konkurs piosenki
obcojęzycznej. Pierwsze miejsce w kategorii zespół zdobyły:
Jagoda Ziemiańska, Maria Stec i Kinga Ożóg, a w kategorii
solista zwyciężyła Edyta Surdyka.
W
listopadzie
uczniowie
naszego gimnazjum
przygotowani przez p. Teresę Surdyka i p. Barbarę
Dobrzańską, p. Lucynę Perlak, p. Monikę Ślońską
i p. Dariusza Kosaka z powodzeniem wzięli udział w gminnym konkursie
polonistycznym pt. „Nam Henryk Sienkiewicz patronuje”. Zdobyli liczne
nagrody i wyróżnienia.
W pierwszych dniach grudnia w naszej szkole odbywała się organizowana przez
szkolne koło Caritas akcja zbiórki zabawek, pomocy szkolnych i pieniędzy dla
dzieci, które potrzebują pomocy materialnej. Wtedy też naszą szkołę odwiedził
„święty Mikołaj”, który obdarowywał wszystkich cukierkami.
13 grudnia odbyła się uroczysta akademia przypominająca tragiczne
wydarzenia z okresu stanu wojennego.
Montaż
przygotowali gimnazjaliści pod kierunkiem p. Danuty
Ożóg. O oryginalne dekoracje zadbały panie Anna
Marszał i Barbara Dobrzańska. Dla zgromadzonych na
akademii uczniów i nauczycieli p. dr B. Walicki –
honorowy gość - wygłosił wykład poświęcony poezji
tamtego okresu.
Tradycją naszej szkoły jest organizacja „wigilijki”.
W ostatni dzień przed świętami wszyscy gromadzą się na
sali gimnastycznej. Tam śpiewane są kolędy, składane
życzenia oraz ma miejsce łamanie się opłatkiem.
W tym roku montaż słowno muzyczny z tej okazji
przygotowały panie Aleksandra Piróg i Iwona Chudzik.

Konkurs piosenki obcojęzycznej
24 listopada 2008r. w naszej szkole odbył się szkolny etap
VI konkursu piosenki
obcojęzycznej.
Na początku pani
Dyrektor
powitała
uczestników
oraz
publiczność i życzyła
wszystkim wspaniałych
wrażeń
podczas
konkursowych zmagań.
Do
szkolnych
eliminacji zgłosiło się
ze szkoły podstawowej
i gimnazjum łącznie 8
zespołów i trzy wokalistki.
Jury w składzie: p. Iwona Chudzik, p. Agnieszka Biały,
p. Agnieszka Tabaka i p. Arkadiusz Biały z uwagą wysłuchało
wszystkich prezentacji
utworów, a następnie
ogłosiło wyniki.
Pierwsze
miejsce
w szkole podstawowej
w kategorii zespół
zdobyły:
Dominika
Fila, Weronika Tupaj i
Agnieszka
Nowak,
a w kategorii solista
wygrała Kinga Skiba.
W
gimnazjum
w kategorii zespół
pierwsze
miejsce
zajęły:
Jagoda
Ziemiańska,
Maria
Stec i Kinga Ożóg,

które zaśpiewały piosenkę „ Holy lold ”.
Drugie
miejsce
zajął
zespół
w
składzie:
Karolina Miazga,
Magdalena Cisek
i Mariola Dec.
Dziewczęta
zaprezentowały
utwór: „Hey Hi
Hello”.
Wśród
solistek
na
pierwszym
miejscu
uplasowała
się
Edyta Surdyka,
która zaśpiewała
piosenkę ”See you again”. Drugie miejsce zajęła Klaudia Fila
z utworem „Die luge”.
Występy
wszystkich
uczestników
bardzo podobały
się zgromadzonej
publiczności.
Świadczyły
o tym gromkie
brawa i okrzyki
zachwytu.
Mamy
nadzieję,
że w przyszłym
roku eliminacje
będą możliwe do oglądania dla znacznie szerszej publiczności.

Zwyczaje i obrzędy – jesienno - zimowe
Wigilia św. Katarzyny i św. Andrzeja
Były to wieczory wróżb poświęconych miłości i małżeństwu.
Często do
wróżb wykorzystywano zwierzęta. Każda
z panien szykowała wcześniej jakiś smakołyk
i podsuwała go wpuszczonemu do izby
psu lub gąsiorowi. Ta, której
smakołyk zjadł jako pierwszy,
miała pierwsza wyjść za mąż.

Występy gimnazjalistów
W listopadzie i grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu
imprezach i uroczystościach, w czasie których reprezentowali szkołę na
zewnątrz.
6
XI
2008r.
gimnazjaliści
przygotowani przez p. Danutę Ożóg
i p. Dariusza Kosaka wystąpili na
Sesji
Naukowej
zorganizowanej
przez wydział filologii polskiej
Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Wigilia:
Tego dnia kobiety nie chodziły w odwiedziny do
sąsiadów ponieważ wróżyło to nieszczęście na
cały rok.
W czasie wieczerzy pod każdą miskę z potrawą
podkładano opłatek. Jeśli przykleił się do
naczynia, to znaczyło, że będzie urodzaj
w polu.
Po kolacji gospodarz wiązał drzewka
powrósłami i przestrzegał je przed ścięciem,
gdy nie będą miały owoców.
Należało też przynieść do domu tyle wody i drewna, aby ich nie brakło
przez całe święta. Wtedy zdrowie i pieniądze były zapewnione przez
cały rok.
W noc wigilijną chłopcy często robili różne psikusy: ściągali furtki
i bramy, a potem chowali je w różnych miejscach. Natomiast tam,
gdzie były panny na wydaniu, całe podwórka posypywali sieczką lub
słomą.
W dzień Bożego Narodzenia nie wolno było wykonywać żadnych
prac, a szczególnie nie wolno było zamiatać.

Program artystyczny uczniów z Górna
rozpoczynał sesję, której tematem była
„Polska w życiu i nauczaniu Jana Pawła
II”.
Montaż przedstawiony przez
naszych
kolegów
i
koleżanki
nawiązywał do 90 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości i do 30 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
Występ bardzo wszystkim się podobał i uczniowie wraz z opiekunami usłyszeli
mnóstwo pochwał.
Po raz drugi gimnazjaliści
zaprezentowali się 4 XII
w Miejskim Domu Kultury
w Łańcucie, gdzie wystąpili
przed
wykładem
prof.
Kazimierza
Ożoga
wygłoszonym dla słuchaczy
Uniwersytetu III wieku.
Temat
programu
artystycznego
to
„Język
w Ojczyźnie - Ojczyzna
w języku”. Nasza młodzież
bardzo
się
spodobała
i
nagrodzona
została
gromkimi brawami.

Czym zajmuje się architekt?
Co by tu wybrać…? Gimzetka pomoże Ci wybrać zawód na
przyszłość !

Architekt
Czy bycie architektem to tylko
projektowanie budynków, czy
raczej wnętrz? Co tak naprawdę
czeka kogoś, kto chciałby zostać
architektem?
Trzeba zacząć myśleć o tym
zawodzie
poważnie
już
w gimnazjum. Zastanowić się,
co naprawdę lubi się robić. Pomyśleć,
czy jest się kreatywnym i ma się chęć do działania. Zostanie
architektem to naprawdę długa i trudna droga. W gimnazjum
koniecznie trzeba interesować się historią sztuki, poważnie podejść do
przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, technika
i plastyka. Należy uczestniczyć w przygotowywaniu
imprez
szkolnych, projektowaniu scenografii. Dobrym
pomysłem jest oglądanie różnorodnych
albumów, przyglądanie się budynkom,
zwracanie uwagi na to, z jakich okresów
pochodzą i jak są zbudowane.
Jakie cechy powinien mieć dobry
architekt?
Powinien
być
obowiązkowy,
systematyczny, bardzo dokładny, dbający
o szczegóły, kreatywny i ciekawy świata.
Architektura to specyficzne zajęcie. Pozwala w XXI wieku poczuć się
trochę jak... Leonardo da Vinci.
Architekt jest po trochu

matematykiem, fizykiem, konstruktorem, materiałoznawcą, logistykiem,
historykiem, urbanistą, prawnikiem, informatykiem i... artystą. Do jego
zadań
należy śledzenie na bieżąco rynku materiałów
i technologii. Pracę architekta bez wątpienia
ułatwiają obecnie programy komputerowe.
Dziś architekt nie musi spędzać wielu godzin
na
żmudnych
obliczeniach,
np. wytrzymałości materiału. Ponadto do
tego wszystkiego niezbędny jest duch
twórczy, pasja, zaangażowanie.
Zawód architekt to bardzo ciekawe
i
popłatne
zajęcie.

Słynne budowle i ich architekci

Wieża Eiffla w Paryżu zbudowana w latach1887–89 przez G.A. Eiffla
na Polu Marsowym w Paryżu z
okazji
Wystawy
Świat.
Sydney - gmach opery
zbudowany 1959–73, wg
Jorna Utzona z 1956
(Australia).

projektu

Bazylika Św. Piotra w
Rzymie,
San Pietro, największa i najsłynniejsza świątynia chrześcijańska
wzniesiona na miejscu cyrku Nerona, gdzie wg tradycji został
ukrzyżowany apostoł św. Piotr. Pierwszy w tym miejscu kościół wzniósł
319–329 Konstantyn Wielki. Obecna renesansowo -barokowa świątynia
powstała w XVI–XVII w. Przy jej wznoszeniu pracowało wielu
wybitnych architektów: Bramante, Rafael Santi, G. da Sangallo i B.
Peruzzi oraz Michał Anioł.
World Trade Center, największe centrum finansowe świata,
wybudowane 1970–77 wg projektu Minoru Yamasaki. W wyniku
zamachu terrorystycznego dokonanego za pomocą 2 pasażerskich
samolotów obie wieże runęły.

