HUMOR
Dziecko marudzi ojcu:
- Tato ja chcę na sanki!
- Jestem zmęczony - odpowiada ojciec - Nie ma mowy.
- Tatusiu chodź! Wszystkie dzieci chodzą na sanki.
Po dziesięciu minutach ojciec się poddał i poszedł z synem na sanki.
Minęło pół godziny a dziecko znowu marudzi:
- Tato chodź do domu, ja już nie chcę, już nie pójdę więcej na sanki, ale
chodź do domu.
- Nie gadaj tyle, tylko ciągnij!
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W NUMERZE
aktualności szkolne
słynne cytaty
Zadanie numeru:
Mamy trzy domy w różnych kolorach oraz trzy zakłady
przemysłowe dostarczające prąd, wodę oraz gaz. Ponieważ żadna
firma nie chce ponosić dodatkowych kosztów związanych z różnym
położeniem rur i kabli przesyłowych, musisz połączyć te trzy domy z
tymi trzema zakładami, w ten sposób, aby żadna rura i żadna siec
przesyłowa prądu się nie przecięła z inną?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.
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Słynne cytaty - Janusz Korczak
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”
„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko
mają mniej doświadczenia.”

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo
wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

„Być człowiekiem znaczy
posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną
tolerancyjność,
do pasji posuniętą
pracowitość, dążyć
do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać
innym.”

„Dzieci! - dumne miejcie zamiary , górne miejcie marzenia
i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.”

Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka
W tym roku mija 70. rocznica tragicznej
śmierci Janusza Korczaka w Treblince, a także 100
rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot przy
ulicy Krochmalnej (obecnie Jaktorowskiej)
w Warszawie. Dlatego, dzięki staraniom Rzecznika
Praw Dziecka, Sejm ustanowił rok 2012 rokiem
Janusza Korczaka. Przez cały rok polskie instytucje
kulturalne
organizować
będą
konferencje,
wydarzenia kulturalne i spotkania historyczne
poświęcone postaci oraz osiągnięciom tego
wielkiego pedagoga,

Janusz Korczak - (a właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor)
urodził się 22 lipca 1878r. lub 1879 r., a zmarł 6 sierpnia 1942 roku. Był
pedagogiem, twórcą słynnego antyautorytarnego systemu wychowania,
pediatrą, pisarzem oraz prekursorem walki o prawa dziecka.
Jako 15-latek udzielał korepetycji, gdyż jego rodzina znalazła się
w bardzo trudnej sytuacji materialnej (po śmierci ojca).
Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Cesarskiego, a w 1899 roku wyjechał do Szwajcarii, by lepiej zapoznać
się z twórczością pedagogiczną Pestalozziego. Szczególnie interesował
się szkołami, szpitalami dziecięcymi oraz bezpłatnymi czytelniami dla
dzieci i młodzieży. W 1905 roku otrzymał dyplom lekarza.
Janusz Korczak był współzałożycielem Domu Sierot dla dzieci
żydowskich w Warszawie, który działał od 1912 do 1942 roku oraz
sierocińca - Nasz Dom dla dzieci polskich (1919-1936). Przez całe życie
walczył o poważne traktowanie spraw dzieci i młodzieży o szacunek dla
nich.
Napisał wiele książek dla najmłodszych (m.in. Król Maciuś I,
Bankructwo Małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Kiedy znów będę mały)
oraz dzieła pedagogiczne (najbardziej znane: Jak kochać dziecko, Prawo
dziecka do szacunku). W latach 1926-1930 redagował gazetkę "Mały
Przegląd", która była pismem kierowanym do dzieci. Był on także
autorem pogadanek radiowych (1935-1936), gdzie głosił prawa dziecka
oraz obronę tych praw. Zginął wraz z podopiecznymi w obozie zagłady
w Treblince w 1942 roku, mimo że miał możliwość ucieczki.

Aktualności szkolne
2 stycznia wypoczęci wróciliśmy do szkoły po ponadtygodniowej
przerwie świątecznej i raźno wzięliśmy z się do nauki, ponieważ już za trzy
tygodnie koniec I półrocza. Prawie wszystkim udało się uzyskać
satysfakcjonujące oceny zarówno z przedmiotów jak i z zachowania.
Najlepiej w tej kwestii spisała się uczennica klasy Ib – Patrycja Zdeb, która
osiągnęła średnią ocen 5,4 na koniec I półrocza.
19 stycznia zespół kolędniczy z naszego
gimnazjum- „Draby”, przygotowany przez
p. Danutę Ożóg i p. Dariusza Kosaka, wziął
udział przeglądzie „Hej kolęda, kolęda”.
Gimnazjaliści
w
efektownych
strojach
i z pięknym programem bardzo spodobali się
konkursowemu jury i wywalczyli pierwsze
miejsce.
25 stycznia odbyła się
w naszej szkole zabawa
choinkowa – dyskoteka. Uczestniczyli w niej uczniowie
starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Tego
samego dnia wszyscy uczniowie otrzymali słodkie
upominki od rady rodziców.
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie
naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Jackiem
Rembiszem, p. Małgorzatą Maziarz i p. Teresą
Surdyka udali się na lodowisko do Dębicy.
Tam mogli oddać się prawdziwemu szaleństwu
na łyżwach. Chociaż aura tego dnia
nie sprzyjała ( temperatura wynosiła (-22oC),
to i tak wszyscy zadowoleni i prawie nie
poobijani powrócili do domów.

22 lutego odbył się szkolny etap
powiatowego konkursu z języka angielskiego
"English is Easy", organizowanego przez Zespół
Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
Uczniowie naszego gimnazjum zajęli odpowiednio:
I miejsce - Dominika Fila (kl. IIIA), II miejsce:
Bartosz Kiełbowicz (kl. IIIA), III miejsce:
Wiktoria Dec (kl. IIIA),IV miejsce: Agnieszka Nowak (kl. IIIA).

Rady na ferie
Ferie zimowe - to wspaniały czas dla relaksu, odpoczynku
od obowiązków szkolnych i nauki. Spędź te dwa tygodnie bezpiecznie.
Bądź rozsądny i unikaj zagrożeń.













Poruszaj się ostrożnie po chodnikach i
drogach, śnieg sprzyjający zabawie, na drodze
jest groźny.
Ślizgaj się na zorganizowanych lodowiskach nie na rzekach i stawach.
Nie chodź po tej części górki, po której
zjeżdżają na sankach inne osoby.
Na dyskotekach baw się bez narkotyków
i alkoholu, które w tym nie pomagają.
Uważaj na nowych znajomych - oni mogą Cię
oszukać i wykorzystać.
Pamiętaj o zamknięciu mieszkania - nie
wpuszczaj obcych i ich unikaj.
Dbaj o swoje wartościowe rzeczy.
Nigdy nie bierz słodyczy i zabawek od obcych.
Nigdy nie wsiadaj do samochodu, którym kieruje ktoś obcy.
Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku, które
proponuje Ci Szkoła, tam jest bezpiecznie.
DOBRA ZABAWA, TO BEZPIECZNA ZABAWA!!!

Pomoc i informacje uzyskasz u rodziców i nauczycieli. Otrzymasz ją
także od policjantów Pamiętaj o tych telefonach i dzwoń w razie potrzeby
(nie wolno ich jednak używać bez ważnego powodu).



TELEFON ALARMOWY POLICJI - 997
TELEFONY STRAŻY MIEJSKIEJ - 48-3852548

Co to jest ekologia?

Bądźmy proekologiczni (I)

Ekologia (gr. oíkos + lógos = dom + nauka) – nauka
o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem
oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich środowiskiem.

Czasami wystarczy zmienić swoje nawyki by pomóc przyrodzie
przywrócić harmonię. Proste codzienne działania również wpływają na
środowisko. Poniżej kilka łatwych do wprowadzenia w życie działań.
Woda
- bierz prysznic, nie kąp się w wannie - zużyjesz mniej wody,
- zamontuj spłuczkę z opcją 1/2, zużyjesz mniej wody
wylewając tylko pół pojemności zbiornika,
- używaj detergentów biodegradowlnych,
- zmień termometr na elektroniczny, rtęć z jednego stłuczonego
termometru może zatruć średniej wielkości jezioro,
Energia
- zamontuj termostaty na kaloryfery, przykręcaj je na noc - oszczędzaj energię na
ogrzewanie,
- zamontuj żarówki energooszczędne (zwróć uwagę żeby były bez rtęci) - dłużej
świecą i zużywają mniej energii elektrycznej,
- przykryj garnek - zużyjesz mniej energii i wszystko ugotuje się szybciej,
- nie pal odpadów plastikowych, gumowych i tym podobnych w swoim piecu,
przekaż je do wtórnego użycia,
- regularnie rozmrażaj lodówkę i zamrażarkę, pokrywa
lodu powoduje zwiększony pobór energii,
- przy zakupie sprzętu AGD sprawdź czy jest klasy
AAA+, późniejsza eksploatacja sprzętu z tym znakiem
będzie mniej energochłonna,
- wyłącz funkcję "oczekiwania" - migające światełko to pożeracz prądu,
- zmień czajnik elektryczny na taki z płytą grzewczą
i gotuj tylko tyle wody , ile jest Ci jednorazowo potrzebne,
Zakupy
- noś przy sobie torby wielokrotnego użytku, nie używaj jednorazówek,
- kupuj produkty ze znakiem ekologicznym, będziesz mieć gwarancję,
że są przyjazne dla środowiska i Twojego zdrowia,
- kupuj lokalne produkty, transport na duże odległości przyczynia się do wzrostu
CO2,
- wybieraj towar bez opakowania lub w opakowaniu przyjaznym dla środowiska.
- omijaj napoje w kartonikach - kartony takie są połączeniem kartonu, metalu
i tworzyw sztucznych i nie ma możliwości ich ponownego wykorzystania.
Patrycja Zdeb

Określenia
ekologia,
ekologiczny są często używane
w języku potocznym, mając
szeroki i czasem nieprecyzyjny
sens znaczeniowy, nie zawsze
związany z ekologią jako nauką.
Często odnoszą się do nauki
o ochronie środowiska lub samej
ochrony środowiska jako takiej.
Termin ekologia wprowadził, od słowa oecologia, niemiecki
biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869 roku, by określić badania
nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem
nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem
interakcji, przyjaznych lub wrogich z organizmami roślinnymi
i zwierzęcym, z którymi wchodzą
w kontakt.
Ekologia najogólniej jest nauką
o
porządku
i
nieporządku
w przyrodzie oraz o konsekwencjach
z tego wynikających dla istnienia biosfery
i człowieka.
Najważniejsze pojęcia ekologii:
populacja,
zespół,
biocenoza,
ekosystem, krajobraz ekologiczny.
Magdalena Krasoń

Chemia a kosmetyka

Trucizny piękności

Kosmetyka to (gr. kosmetiké
téchne
‘zdobienia
sztuka’)
sztuka
upiększania
się,
poprawiania
lub
zachowywania urody ciała, głównie twarzy.
Wiele cennych pierwiastków
i związków chemicznych, znalazło
zastosowanie w przemyśle kosmetycznym,
należą do nich m.in.:
· Agar - wielocukier zbudowany z galaktozy z domieszką arabinozy.
Postacią handlowa jest biały proszek trudno rozpuszczalny w zimnej
wodzie, bez smaku i zapachu, który po rozpuszczeniu w gorącej
wodzie i wystudzeniu tworzy galaretowatą masę. Ma właściwości
żelujące, zapobiega wysychaniu kosmetyków emulsyjnych.
· Karagen - zawiera wielocukry śluzowe, które pęcznieją pod
wpływem wody. Stosowany jest jako emulgator, środek osłaniający.
Dzięki właściwościom hydrofilowym utrzymuje wilgotność .
· Fukoidyna i laminaryna - wielocukry zawierające grupy sulfonowe.
Mają zdolność wiązania mikro- i makroelementów.
· Kwas alginowy - służy do wyrobu mydeł jest dobrym stabilizatorem.
Jego sole alginiany, stymulują przemianę materii i wiążą substancje
szkodliwe. Są doskonałym zagęstnikiem kosmetyków.
· Mannitol - alkohol działający bakteriostatycznie i nawilżająco.
· Fikoerytryna - naturalny barwnik, chroniący przed promieniami UV
· Polifenole - mają właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne
foliowy
uczestniczy
w
procesach
·
Kwas
krwiotwórczych.
· Nienasycone kwasy tłuszczowe - niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
W preparatach z alg są odporne na utlenianie, co z
punktu widzenia kosmetycznego jest niezmiernie ważne.
· Mikroelementy - Ca, I ,Br, Fe, Mg, Cu, Zn, Mn - pierwiastki te
z poliwęglowodorami tworzą kompleksy, co pozwala im łatwiej
pokonać barierę lipidową naskórka.
· Witaminy - A, B1, B2, B5, B6, B12, E, oraz C, której zawartość
w krasnorostach jest większa niż w owocach cytrusowych.

Dermatolodzy oceniają, że 10 - 20 proc. kobiet cierpi na alergie i inne
schorzenia z powodu używania kosmetyków. Większość reakcji alergicznych
bywa związana ze środkami do pielęgnacji skóry: są to kremy, mleczka,
toniki, lotiony. Stanowią 60 proc. reakcji niepożądanych. Na drugim miejscu
pod tym względem znajdują się środki do pielęgnacji paznokci i włosów,
perfumy, dezodoranty. Najczęściej przyczyną alergii są konserwanty
i substancje zapachowe.
· W tuszach do rzęs często znajduje się polietylen,
bizmut, chrom, tytan, mangan, azotan srebra -powodują
wypadanie rzęs i problemy ze wzrokiem.
· Antyperspiranty faszerowane są aluminium - zatruwają
gruczoły limfatyczne i podejrzane są o powodowanie nowotworu piersi,
np.: talk - składnik pudru - może powodować rozedmę płuc oraz podejrzany
jest o indukowanie raka.
· Syntetyczne substancje zapachowe: izoeugenol i
eugenol, są najczęstszym powodem wielu alergii.
Podobnie jak inne olejki aromatyczne obecne są
w mydłach i płynach kąpielowych.
· Szkodliwe są na ogół wszystkie aminy
aromatyczne (diaminofenole), stosowane do
trwałego barwienia włosów. Szczególnie dwa
związki: parafenylenodwuamina (PPD) - barwi
włosy na kolor czarny, brązowy i rudy oraz
paratoluenodwuamina (PTD) - w farbach nadających włosom rudy kolor działają alergizująco.
· Do produkcji kosmetyków są stosowane także substancje kontrowersyjne,
takie jak np. benzophenon-3- używany m.in. do produkcji kosmetyków
chroniących skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym, generuje wolne
rodniki, co może prowadzić do czerniaka i innych nowotworów skóry.
· Filtry ochronne powodują alergie, gdyż zawierają formaldehyd, środki
konserwujące takie, jak brom, chlor lub jod. Najczęściej przyczyną
podrażnienia skóry są emulgatory, które w swym składzie mają poliglikol
etylowy. Substancje te wchłaniają się łatwo w skórę i powodują tłumienie
uczucia bólu towarzyszącego oparzeniom słonecznym.

Co wiesz o polskich dynastiach?
Piastowie – Kazimierz Odnowiciel

Kazimierz urodził się w 1016 r. Był
synem Mieszka II
i Rychezy.
W 1026 r. został oddany przez rodziców
na naukę do szkoły klasztornej.
Informacja ta stała się podstawą
do przypuszczeń, że został zakonnikiem.
Zapewne po ucieczce Mieszka II z Polski
w 1031 r. także Kazimierz wraz z matką
musiał wyjechać. Ale w 1034 r., w chwili
śmierci ojca, był w kraju. Gall podaje,
że młody książę, który liczył sobie już
18 lat, przejął władzę po ojcu. Prędko
jednak został zmuszony do ponownego
wyjazdu. Po wygnaniu Kazimierza na Węgry doszło w Polsce do walk
wewnętrznych, do usamodzielnienia się Mazowsza i Pomorza,
w końcu - do buntów przeciw możnym i Kościołowi. Następną klęską,
jaka spadła na Polskę, był najazd księcia czeskiego Brzetysława. Czesi
złupili ziemię Polan, uwożąc skarby oraz relikwie św. Wojciecha, oraz
przyłączyli do Czech Śląsk.
Kazimierz odzyskał wolność dopiero w 1038 r. Z Węgier
wyruszył do Niemiec, gdzie
czekała na niego matka. Tam też
zastał dla siebie pomyślną
sytuację.
Henryk
III
dał
Kazimierzowi
500
rycerzy
i pozwolił ruszyć do Polski.
Wiarygodne
źródła
podają,
że władca został w kraju
przywitany
z
radością.
W odzyskaniu władzy pomógł
księciu sojusz zawarty w 1040 lub

1041 r. z władcą Rusi, Jarosławem Mądrym. Sojusz ten został
wzmocniony małżeństwem Kazimierza z siostrą Jarosława, Dobroniegą.
Nieco później doszło też do
ślubu siostry Kazimierza,
Gertrudy, z Izasławem,
synem Jarosława. Dzięki
ruskiej pomocy udało się
podporządkować
Mazowsze.
Potem
Kazimierz
rozgromił
posiłkujące
Mazowszan
oddziały pomorskie i rozszerzył swą władzę na Pomorze Wschodnie.
W 1050 r., już samodzielnie, odzyskał Śląsk. Następnie zajął się
odbudowaniem zniszczonej organizacji kościelnej. Udało się
Kazimierzowi przywrócić niektóre biskupstwa, ale nie zdążył
reaktywować metropolii gnieźnieńskiej. Wydaje się, że aby nie dopuścić
do jej likwidacji, tymczasowo powierzył godność arcybiskupią
biskupowi
krakowskiemu,
Aronowi.
Kazimierz zmarł w 1058 r. W następnych
pokoleniach
nadano
mu
przydomek
"Odnowiciel", gdyż podczas rządów tego
króla państwo polskie podniosło się z ruin
i zaczęło sprawnie funkcjonować. Do tego
przyczyniła
się
także
odnowiona
administracja w kraju. Kazimierz podzielił
Polskę na prowincje, a te na kasztelanie,
którymi
zarządzali
urzędnicy
zwani
kasztelanami, będący reprezentantami księcia
i sprawującymi w jego imieniu sądy.
Dowodzili oni armią i zajmowali się ściąganiem daniny. Odbudowanym
biskupstwom nadał król majątki ziemskie. W zamian za służbę
wojskową rycerstwo otrzymywało posiadłości. Pozwalało to zmniejszyć
wydatki skromnego budżetu państwa. W ten sposób Kazimierz dał
początek systemu feudalnego w Polsce. Władca pozostawił po sobie
czterech synów: Bolesława, Władysława Hermana, Mieszka i Ottona,
oraz córkę Swiętosławę.

