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Przychodzi bezrobotny
robotnik na budowę szukać
pracy.
Idzie do majstra, a ten pyta:
- Co może pan robić?
- Mogę kopać - odpowiada
bezrobotny.
- A co jeszcze może pan
robić?
- Mogę nie kopać...
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W NUMERZE
aktualności szkolne

Zadanie numeru
Bieg na sto metrów
Czterej sportowcy amatorzy, panowie Abacki, Babacki, Cabacki
i Dabacki, zorganizowali miedzy sobą współzawodnictwo w biegu na sto
metrów Niestety bieg odbył się bez sędziego i po przekroczeniu linii mety:
- pan Abacki powiada, że Cabacki był pierwszy, Babacki zaś był drugi;
- pan Babacki powiada, że Cabacki był drugi Dabacki zaś był trzeci;
- pan Cabacki powiada, _e Dabacki był ostatni, Abacki zaś był drugi;
- pan Dabacki nic nie mówi, milczy.
Każdy ze sportowców podał dwie informacje - jedna z nich prawdziwa,
jedna - fałszywa.

Pytanie: Jaka była w rzeczywistości kolejność na mecie?
Redakcja :
Robert Maziarz, Dominik Zagaja, Patrycja Zdeb,
Małgorzata Maziarz , Sylwia Chorzępa – opieka,
Barbara Dobrzańska – korekta.

co wiesz o …?
anegdoty o uczonych
ciekawostki
„ale jaja”

Aktualności szkolne
Na początku marca gimnazjaliści z klasy trzecich odnieśli znaczące
sukcesy informatyczne: Dominik Zagaja został finalistą kuratoryjnego
konkursu przedmiotowego z informatyki oraz laureatem II gimnazjalnego
konkursu informatycznego z elementami matematyki zorganizowanego przez
Akademickie Liceum Ogólnokształcące, a Robert Maziarz
zdobył III miejsce w międzyszkolnym Konkursie
Informatycznym pod hasłem „Ruch rzeźbi umysł, duszę i
ciało”
w
Zespole
Szkół
Technicznych
w Rzeszowie.
7 marca drużyna z naszego gimnazjum w składzie:
Izabela Skomro, Patrycja Zdeb i Dominik Zagaja wzięła
udział w VI edycji rejonowego Turnieju Matematyczno – Przyrodniczego w
Trzebosi. Temat tegorocznych zmagań to „Mikrogiganty”. Niestety naszej drużynie
w tym roku zabrakło szczęścia i zajęła dopiero VII miejsce.
Wizyta w hospicjum. Dnia 26 marca 2013 roku reprezentujące Szkolne
Koło Caritas uczennice Patrycja Zdeb oraz Kinga Kołodziej wraz
z opiekunami złożyły chorym świąteczne życzenia oraz obdarowały słodkościami i
upominkami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły.
Poranek wielkanocny odbył
się w środę przed świętami i jak co roku
przybliżył
wszystkim
tradycje
Wielkanocne
oraz
wprowadził
w nastrój Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
W marcu odbyły się w naszej
szkole
konkursy
przedmiotowe Galileo organizowane przez CES oraz
konkurs logicznego myślenia, a także ogólnopolski
konkurs Sezam. Gimnazjaliści licznie wzięli udział we
wszystkich konkursach i wywalczyli dużą liczbę wyróżnień.
W dniu 3. kwietnia 2013r. w Zespole Szkół w Górnie miała miejsce
wizytacja Jego Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego.
Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor oraz przedstawicieli społeczności
uczniowskiej ks. Biskup obejrzał program artystyczny oraz poświęcił krzyż, który
zawiśnie w naszej nowej świetlicy. Następnie skierował słowo do wszystkich
zebranych oraz dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki.
Ostatnim ważnym wydarzeniem kwietnia były egzaminy gimnazjalne (6).
Uczniowie klas trzecich gimnazjum zdawali je w ciągu trzech kolejnych dni. We
wtorek: j.polski, historię i wos, w środę: matematykę i przedmioty artystyczne, a we
czwartek dwa poziomy języka angielskiego.

Wielkanocne dania
W każdej tradycji ważną rolę zajmują dania przygotowywane
z okazji różnego rodzaju świąt.
W Polsce, obok dań bożonarodzeniowych, szczególne miejsce
zajmują potrawy wielkanocne. Są one w tradycji chrześcijańskiej o tyle
istotne, że spożywane w tym czasie pokarmy mają znaczenie symboliczne
– potrawy wielkanocne mają zwiastować nowe życie i zapewniać
dostatek.
Kiedy przyjrzymy się świątecznemu stołowi, zauważymy, że
potrawy
wielkanocne
to
bogactwo dań i składników.
W różnych rejonach kraju
potrawy wielkanocne mają
swoje unikatowe odmiany.
Pomimo regionalności jaka
cechuje niektóre potrawy
wielkanocne, są i takie, które
występują
wspólnie
dla
całego kraju.
Należą do nich na
pewno żurek lub barszcz
biały,
babki,
mazurki i strucle oraz jajka w przeróżnych formach.
Na szczególną uwagę zasługują pisanki, czyli kolorowe jajka
oraz wszelkiego rodzaju potrawy z jajek, które królują wśród
wielkanocnych
potraw.
Są
bowiem
głęboko
związane
z symboliką świąt i oznaczają triumf życia nad śmiercią oraz odrodzenie
i zmartwychwstanie.

Najlepsi uczniowie - I półrocze roku szkolnego 2012/2013
Zakończył się pierwszy semestr. Na półmetku tegorocznej
nauki na wyróżnienie zasługują ci uczniowie, którzy otrzymali na
koniec I półrocza roku szkolnego 2012/2013 wysokie oceny oraz
wzorowe zachowanie.
Z klasy IA:
Martyna Godek
i Patrycja Perlak.
Z klasy IIB:

Z klasy IB:
Barbara Kuduk,

Patrycja Zdeb,

Anna Wróbel,

Katarzyna Szot

Aleksandra Zagaja,

i Patrycja Kiełb.

Gabriela Szot,
Z klasy IIIA:
Marek Kida (brak zdjęcia)
Robert Maziarz.
i Dominik Zdeb.

(brak

zdjęcia)

Z klasy IIA:
Łucja Prugar
i Wiktoria Piersiak,

Z klasy IIIB:

Izabela Skomro,
Anna Piekut
i
Magdalena
Krasoń(brak zdjęcia)

CIEKAWOSTKI - jaja
Jajko robi się w wyniku
gotowania twarde. Płynna konsystencja
jajka zamienia się pod wpływem
gorącej wody w sztywną biała masę.
Jak to się dzieje?-

Białko
jajka
zbudowane
jest
z
aminokwasów – długich, skłębionych
włókien. Gdy jajko jest zimne, włókna
te mogą przesuwać się względem
siebie, dlatego jajko ma konsystencję śluzu. Gdy jajko wystawi się na
działanie wysokiej temperatury, włókna rozkręcają się i w końcu się
rozpuszczają. Poszczególne włókna sklejają się i tworzą gęstą

siateczkę, co nazywamy ścinaniem się
białka. Białko ścina się i twardnieje.
Pisanka wielkanocna ma swoje
muzeum w Kołomyi na Ukrainie
Najstarsze pisanki pochodzą z terenów
sumeryjskiej Mezopotamii i liczą ponad 5
tys. lat. Nieco późniejsze pochodzą z
Egiptu, Cesarstwa Rzymskiego i Chin. W
Polsce zwyczaj malowania wielkanocnych
jajek pojawił się najprawdopodobniej w X
w. Muzeum Pisanki w Kołomyi powstało w 2000 roku, a w jego zbiorach
znajduje się około 10 tysięcy pisanek z całego świata, nawet z tak odległych
krajów jak Chiny, Izrael, Egipt, Indie, Sri Lanka, Kenia, Japonia. Jednak
prawdziwym skarbem nie są malowane jaja zza
morza, ale te miejscowe, wykonane przez
mieszkańców Huculszczyny. Bo to właśnie oni w
zdobieniu jaj byli i są prawdziwymi mistrzami.

Słynne „jaja Faberge” wcale nie
zaprojektowane przez Carla Faberge

zostały

W 1885 roku firma Fabergé zaprojektowała dla cara
Aleksandra III pierwsze jajko wielkanocne. Zostało
ono podarowane cesarzowej Marii Fiodorownej. Od
tego czasu każdego roku firma Fabergé wykonywała
jedno

jajko

na

zamówienie

cara.

Sam Karol
Fabergé nie zaprojektował żadnego. Autorami
projektów
byli
pracujący
w firmie Fabergé złotnicy: Erik Kollin, Michał
Perchin, Henryk Wigström, Alma Pihl.
Autorstwo kilku jaj Fabergé pozostaje
nieustalone.
S. Chorzępa, M. Maziarz

Anegdoty o uczonych
Georg Simon Ohm (1789 - 1854)
Prawo Ohma należy do najbardziej
znanych praw fizyki. Zetknął się z nim
zapewne każdy uczeń w szkole średniej.
Prawie nikt jednak nie wie, że odkrywca
tego prawa, Georg Simon Ohm, był
profesorem matematyki, a wyniki jego
badań
były
przez
większość
współczesnych mu uczonych albo
ignorowane, albo traktowane jako
"fantazje" i urojenia".

Nikola Tesla (1856 – 1943)
Przez kilkadziesiąt lat niemal
codziennie w Bryant Park obok New York
Public Library można było zobaczyć
niecodzienny widok. Wysoki, szczupły
człowiek stał pośród wielkiego stada gołębi,
które otaczały go szczelnie, siadając mu
nawet na głowie, ramionach i rękach.
Mężczyzna karmił gołębie i zdawał się być
całkowicie oderwany od rzeczywistości. Był
to Nikola Tesla,
jeden
z największych
wynalazców wszechczasów, ale także
jeden z największych ekscentryków.

Joseph Priestley (1733 – 1804)
Był jednym z największych chemików,
odkrył tlen i kilka innych gazów, ale za
swój najszczęśliwszy pomysł, choć miał on
zapewne najmniejszą wartość naukową,
uważał potem wynalezienie wody sodowej.
W dowód uznania za to osiągnięcie
Priestley otrzymał od Royal Society
prestiżowy Medal Copleya.

Maria Składowska - Curie (1867 – 1934)
Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla( z fizyki
i chemii) przepadała za jazdą na rowerze. Tym
środkiem lokomocji wyruszyła w podróż poślubną,
zamieniając pieniądze zebrane podczas wesela na
nowe jednoślady dla siebie i męża. Dwa kółka
oczarowały ja do do tego stopnia, że nie porzuciła ich
nawet w ósmym miesiącu ciąży.

Pitagoras (ok. 572569 p.n.e. - ok.
497-475 p.n.e.)
W
młodości
Pitagoras był utalentowanym pięściarzem
i zapaśnikiem. Zdobywał laury olimpijskie,
wygrywając wszystkie walki. Z wdzięczności
dla bogów za udowodnienie twierdzenia
nazywanego jego imieniem złożył hekatombę,
czyli ofiarę ze stu byków. Uczony zalecał
swoim uczniom zadawanie, aby codziennie
wieczorem zadawali sobie pytania: Jaki błąd
popełniłem?
Co
zdziałałem?
Jakiego
obowiązku zaniedbałem?

Johan Keppler
(1571 - 1630)
Ten
sławny
matematyk, fizyk i astronom napisał wiele książek
i listów, w których wyjaśniał szczegółowo swoje
odkrycia. Przedstawiał w nich zarówno braki jak
i zalety tych odkryć. Oprócz działalności badawczej
Kepler zajmował się (jak każdy ówczesny
nadworny astronom) stawianiem horoskopów
władcy. Ogromną sławę przyniósł mu horoskop
sporządzony dla księcia Albrechta Wallensteina,
w którym przewidział datę jego śmierci.
Przepowiednia ta sprawdziła się podobno co do
dnia.
Robert Maziarz

Co wiesz o polskich dynastiach?

i powołanie na tron krakowski
najmłodszego brata – Kazimierza
Sprawiedliwego. Mieszko uciekł do
Raciborza, stamtąd ruszył do
Niemiec,
gdzie
bezskutecznie
zabiegał o pomoc cesarską.

Piastowie – Mieszko III Stary
Lata życia 1125-1202
Lata panowania 1173-1177 i ok. 1198-1202
Z racji swojego długiego życia
zwany Starym.
Był
synem
księcia
Bolesława III Krzywoustego i jego
drugiej żony Salomei, hrabianki
Bergu w Szwabii. W chwili śmierci
ojca Mieszko miał 12 lat. Jego
młodość upłynęła na zamku
w Łęczycy w pobliżu matki
i w otoczeniu licznego rodzeństwa.
Zgodnie
z
testamentem
zmarłego księcia, polegającym na
systemie senioratu, państwo polskie
zostało podzielone między synów.
Mieszko, otrzymał zachodnią Wielkopolskę ze stolicą
w Poznaniu. W latach 1142-46 wraz bratem Bolesławem
Kędzierzawym wystąpił przeciw bratu-seniorowi Władysławowi
Wygnańcowi, zmuszając go do opuszczenia kraju.
W latach 1173-77 objął dzielnicę senioralną, jednocząc
Wielkopolskę i Małopolskę, podejmując starania o przywrócenie silnej
władzy książęcej w kraju. Chcąc zapełnić skarb książęcy, dokonywał
częstej wymiany monety. Nowe denary zawierały mniej srebra od
starych, różnica wpływała do skarbu. Zabraniał też możnym czynić
wolnych ludzi swoimi poddanymi. Polityka ta nie mogła się podobać
możnym ponieważ zakaz wtrącania ludzi wolnych w poddaństwo
uniemożliwiał zagospodarowywanie majątków możnowładczych.
Zamiary przywrócenia silnej władzy spowodowały bunt możnych

W 1181 r. zdołał, przy pomocy
Pomorzan i współudziale swych
wielkopolskich
stronników,
odzyskać Wielkopolskę. W 1191 r.
przejściowo opanował Kraków, a po
śmierci brata w 1194 r. zajął Kujawy, lecz nie uzyskał przewagi nad
zwolennikami kolejnego seniora – Leszka Białego (bitwa nad Mozgawą
w 1195 r.).
Powołany na tron krakowski w 1198 i 1201 r. sprawował rządy za
małoletniego Leszka Białego.
Walczył o zdobycie władzy
zwierzchniej i zjednoczenie kraju,
a
w
polityce
zagranicznej
podporządkował się cesarzowi,
próbując
przywrócić
polskie
wpływy na Pomorzu.
Był
fundatorem
opactwa
Cystersów w Lądzie i komandorii
Joannitów w Poznaniu. Zmarł
w 1202 r. w Kaliszu i tam został
pochowany w ufundowanej przez
siebie kolegiacie św. Pawła (na
Zawodziu).
Spośród pięciu synów przeżył go tylko jeden, Władysław Laskonogi,
oraz wnuk, Władysław Odonic.

