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Aktualności szkolne
30 kwietnia 2013 r. w odbyła się w naszej szkole
uroczysta akademia poświęcona obchodom 222 rocznicy
Uchwalenia konstytucji 3-go Maja. Uczniowie naszego
Gimnazjum, pod kierunkiem mgra Piotra Gazdy i mgra
Tomasza Majki, przypomnieli społeczności szkolnej jak
wielką rolę odegrała ona w dziejach naszego narodu.
Szkolną akademię uświetnił zespół Szałamaje z Górna.
W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów
w
naszej
szkole
odbył
się
próbny
alarm
przeciwpożarowy.
Ewakuowano
uczniów
wraz
z
nauczycielami
i
administracją
szkoły
oraz
przeprowadzono kontrolę z umiejętności obsługi
podręcznego sprzętu gaśniczego.
16 maja nasza szkoła była organizatorem
VII edycji powiatowego konkursu chemicznobiologicznego
„Pierwiastki
życia”.
Tematem
tegorocznych zmagań były białka. Naszą szkołę
reprezentowali:
Izabela
Skomro,
Dominik Zdeb, Barbara Kuduk,
Patrycja Zdeb i Martyna Godek.
Jest już tradycja naszej szkoły, że na zakończenie nauki
w gimnazjum trzecioklasiści wraz z rodzicami organizują
komers. W tym roku bal odbył się 28 maja. Tegoroczni
absolwenci rozpoczęli go polonezem a następnie bawili się
w rytmie muzyki dyskotekowej.
3 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka i Dzień
Sportu. Oprócz zabaw i rozgrywek sportowych uczniowie
mieli okazję obejrzeć pokaz ratownictwa technicznego OSP
w Górnie, przygotowany przez p. Jacka Rembisza.
17 czerwca gimnazjaliści
z klasy IIB oraz kilku uczniów
z pozostałych klas gimnazjalnych
udali się na wycieczkę do Rzeszowa.
Tam wzięli udział w spotkaniu
z dr. Grzegorzem Górskim – pracownikiem naukowym
Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Wysłuchali wykładu z astronomii, obejrzeli film
edukacyjny
„kosmiczne
kolizje”
oraz
pokazy
z elektrostatyki, magnetyzmu, mechaniki płynów oraz
akustyki i optyki.
Przed nami upragnione wakacje. Redakcja
Gimzetki życzy wszystkim samych słonecznych dni
i wspaniałego wypoczynku.

VII edycja powiatowego konkursu chemiczno – biologicznego
PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem
„Białka podstawowe cegiełki życia”
Białka to podstawowy budulec wszystkich narządów
w organizmie. Wchodzą w skład enzymów, hormonów
i przeciwciał. Uczestniczą w przemianie materii
i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie całego
organizmu. To dzięki nim możliwy jest prawidłowy
wzrost i rozwój człowieka, a także regeneracja uszkodzeń. Białka to jedne
z najważniejszych związków chemicznych w
życiu człowieka, dlatego warto poszarzać wiedzę
na ich temat.
16 maja 2013r. w Zespole Szkół
im. ks. M. Lachora w Górnie odbył się finał VII
edycji konkursu PIERWIASTKI ŻYCIA pod
honorowym patronatem Firmy „SMAK GÓRNO”.
Do zmagań konkursowych przystąpiło 30
gimnazjalistów z terenu naszego powiatu. Jak co
roku
konkurs
składał
się
z
trzech
części:
I – przygotowanie pracy plastycznej, multimedialnej lub literackiej, II – test wiedzy, III –
eksperyment.
Komisja konkursowa w składzie: dr Eugeniusz Bernat, mgr Małgorzata Maziarz,
mgr Sylwia Chorzępa, mgr Barbara
Kapuścińska, mgr Barbara Dobrzańska,
mgr Jacek Rembisz i mgr Krystyna
Gumienny przyznała nagrody, dyplomy
i
wyróżnienia
w
następujących
kategoriach: I miejsce – Jan Mełech
z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce.
II miejsce – Sara Dobrzańska
z Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
III miejsce – Patryk Mazgaj Zespołu Szkół w Stobiernej.
IV miejsce – Magdalena Falandys z Zespołu Szkół w Łowisku.
Oprócz tego wyróżnienia otrzymali:
- za najlepszą tablicę informacyjną– Jan Mełech z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce,
- za najładniejszy plakat – Barbara Kuduk z Górna oraz Mateusz Gałgan z Sokołowa,
- za najciekawszą prezentację multimedialną- Dominik Zagaja z Górna,
- za najlepszą reklamę– Małgorzata Mełech z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce,
- za najciekawszą rozprawkę– Sara Dobrzańska z Sokołowa,
- za najlepszy eksperyment– Marcin Kida z Łowiska, Karolina Krzanowska i Jan Mełech
z Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce, Sara Dobrzańska z Sokołowa oraz Dawid Drapała
z Zespołu Szkół Nr 2 w Nienadówce.
Na zakończenie konkursu dla uczestników i gości wystąpili gimnazjaliści
z Górna w przedstawieniu pt. „Smok ze smoczej jamy”. Uczniów do występu
przygotowali p. mgr Dariusz Kosak i p. mgr Małgorzata Maziarz.

M.Maziarz
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Pot spływał po nim od stóp do głów.



Turcy sądzili, że w obozie nie pozostała już ani jedna żywa noga.



Usuwano stare gruzy, a na ich miejsce budowano nowe.



Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie wszystkie.



Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów.



Chopin, największy polski
wyłącznie na fortepianie.



Do produkcji papieru gorszego dodaje się ścierki.

samoobsługę.



Kwas solny ma silne właściwości rżące.



Będąc na drugim roku uniwersytetu, wybuchła wojna.





Całemu oddziałowi wojska złożono najserdeczniejsze życzenia
ekshumacji.

Skłodowska była kobietą niespotykanie wytrwałą, o czym świadczy
zatruwanie się radem przez wiele lat.



U żaby kończyny przednie są dłuższe niż krótsze.



Całymi dniami pił po nocach.



Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna.



Dokument składał się z trzech części: pierwszej, drugiej i trzeciej.



Kości człowieka są połączone łokciami do kolan.



Jego trzyletni
małżeństwo.



Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut.



Jesienią dni stają się coraz krótsze, a podwieczorki coraz
chłodniejsze.



Zostawiam to na los pastwy.



Na obrazie Chełmońskiego
jedzącego zupę i bociana.



widać

chłopca



Było ich tysiące, a nawet setki.



A do kotletów była sałata, którą mamusia
przyprawiła potem.



Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali

przyjaciel

po

ukończeniu

studiów

popełnił

Jurek miał śliczną detonację głosu.




pisał



Oko umieszczone jest w moczodole.



Układ oddechowy służy do wydalania płuc
z organizmu.

Jeż i jaskółka to zwierzęta,
które pomagają rolnikowi w zjadaniu robaków.


Kiedy ojciec wracał z koniem do domu, to
chłopcy pchali mu do pyska skórki od
chleba.



By chronić drzewa od pożarów spowodowanych
słońcem, należy sadzić je w cieniu.

Ludzie powinni być życzliwi, a gdy jeden
człowiek upadnie, to drugi powinien się



Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.

przejąć.


kompozytor,

Po wejściu do pokoju w oczy rzucał się Kościuszko z szablą w ręku.

Sylwia Chorzępa (źródło Internet)

CIEKAWOSTKI – czy wiesz, że…
Aestafobia to strach przed latem.
Denoculofobia to lęk przed spoglądaniem rozmówcy
prosto w oczy.
Metifobia to strach przed alkoholem.
Detrimenofobia to strach przed skorzystaniem z
łazienki w obcym domu.
Abemarofobia to lęk przed przegapieniem przystanku podczas podróży.
Antefamafobia to strach związany z przekonaniem, że osoby w innym
pomieszczeniu rozmawiały o tobie zanim tam wszedłeś.
Arytmofobia to strach przed liczbami.
Brontofobia to lęk przed burzą.
Chorofobia to strach przed tańcem.
Cyberfobia to strach przed komputerami
lub pracą na komputerze.
Fobofobia to lęk przed własnym strachem,
przed własnymi fobiami.
Testofobia to lęk przed rozwiązywaniem
testów.
Skolionofobia to lęk przed szkołą.
Nyktofobia to strach przed ciemnością.
Dromofobia to lęk przed podróżowaniem.
Neofobia to lęk przed zmianami.
Ergofobia to lęk przed pracą.
Skolionofobia to lęk przed szkołą.
Fagofobia to lęk przed jedzeniem.
Akrofobia to lęk przed wysokością.
Tachofobia to strach przed prędkością.
Basifobia to lęk przed chodzeniem.
Stasifobia to lęk przed staniem.
Hipnofobia to lęk przed snem.

CIEKAWOSTKI – czy wiesz, że…
 W alfabecie hawajskim jest tylko 12 liter.
 Żyrafa nie potrafi zginać szyi.
 Paznokieć palca serdecznego szybciej rośnie od
pozostałych.
 Język wieloryba waży tyle co cały dorosły słoń.
 W pierwszym roku istnienia coca-coli sprzedano jej
tylko 25 butelek
 Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia.
 Gdy próbujesz powstrzymać kichnięcie naczynia
krwionośne w mózgu lub szyi mogą pęknąć.
 Budowa ciała świni uniemożliwia jej spojrzenie w
niebo.
 Szczury i konie nie mogą wymiotować.
 Założenie słuchawek tylko na jedną
godzinę powoduje wzrost ilości bakterii
w Twoim uchu o 700%.
 Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż
zapałki.
 Kwakanie kaczki nie powoduje echa i
nikt nie wie dlaczego.
 W swoim życiu, w czasie snu zjadasz
około 70 insektów.
 Tak jak odciski palców, odcisk języka jest
niepowtarzalny.
 Gdybyś krzyczał/a nieprzerwanie 8 lat, 7
miesięcy i 6 dni
wyprodukowałbyś/wyprodukowałabyś
energię potrzebną do zaparzenia filiżanki
kawy.
 Oko strusia jest większe niż jego mózg.
 Szczur może bez wody przeżyć dłużej niż wielbłąd.
S. Chorzępa, M. Maziarz (źródło Internet)

Anegdoty o uczonych
Joseph John Thomson (18.12 1856 –
30.08.1940)
Ten zdobywca Nagrody Nobla był
zagorzałym kibicem sportowym, wielbicielem
wyprzedaży
i
amatorem
spacerów.
Co ciekawe, kiedy w trakcie przechadzki
zadawano mu pytanie na jakikolwiek temat
zastygał w bezruchu i nie był w stanie zrobić
kroku. Najwidoczniej skupiał się tylko na
odpowiedzi i nie mógł w tym samym czasie
myśleć o chodzeniu.
Michael
Faraday
( 22.09.1791 – 25.08. 1867)
Nigdy nie miał szczególnego hobby,
ponieważ całe życie poświęcał zgłębianiu
tajemnic fizyki i chemii. Jeśli udało mu się
znaleźć odrobinę wolnego czasu, chodził
do teatru, ZOO, pływał łódką, a przede
wszystkim maszerował. Uwielbiał piesze
wędrówki i był świetnym piechurem.
Potrafił przejść w ciągu jednego dnia
nawet 70 km.
Alfred Nobel (21.10. 1833 – 10. 12.1896
Ten chemik i przedsiębiorca szwedzki
zainteresowanie
do
eksperymentów
odziedziczył po własnym ojcu. W młodości
dużo podróżował, był miłośnikiem literatury,
znał kilka języków. Kiedy wynalazł dynamit
stał się niezwykle bogatym człowiekiem.
W swoim testamencie przeznaczył cały swój
ogromny majątek na wypłacanie każdego
roku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe
z
wyjątkiem
osiągnięć
w
czystej
matematyce. Powodem tego zastrzeżenia był
prawdopodobnie fakt, że ukochana porzuciła
Nobla dla matematyka.

Dmitrij Mendelejew (1843-1907)
Nie dbał o dobre zachowanie, mało go to
obchodziło. Dlatego często był uważany za
niewychowanego gbura. Miał dziwne pory
pracy. Wstawał późno - około południa.
Pracował za to do późnej nocy (trzecia, czwarta
nad ranem).Lubił w wolnych chwilach
oprawiać książki, robić torby i walizki.
Pewnego razu, gdy kupował na rynku
potrzebne mu surowce, ktoś zapytał
sprzedawcę: “Kto to jest?” “Jak to, przecież
wszyscy
go
znają!”
odpowiedział
sprzedawca - “To znany kaletnik, Mendelejew.”
Sir Isaac Newton (1642-1727)
Był fizykiem matematykiem i astronomem.
Otrzymał tytuł Lorda za zasługi dla nauki. Przez
26 lat nudził się na posiedzeniach Izby Lordów.
Tylko raz poprosił o głos, co wywołało sensację
wśród obecnych.
„Panowie” – zwrócił się do zebranych – „Jeśli
nie będą panowie mieć nic przeciwko temu,
to
prosiłbym
o zamknięcie okna.
Bardzo wieje i boję
się, że się przeziębię.” Po czym z godnością zajął
swoje miejsce.
Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)
Filozof i matematyk. Według legendy wyznaczył
wysokość piramidy w Egipcie na podstawie
długości cienia rzucanego przez kij, czym wprawił
w zdumienie kapłanów. Zmarł od porażenia
słonecznego na trybunach olimpijskiego stadionu
podczas igrzysk 58. Olimpiady
Robert Maziarz

Co wiesz o polskich dynastiach?

Piastowie – Kazimierz II Sprawiedliwy
Lata życia ok.1138-1194
Lata panowania 1177-1194
Najmłodszy syn Bolesława
Krzywoustego i Salomei. Urodzony
prawdopodobnie już po śmierci ojca,
pozostawał pod opieką matki, a po jej
śmierci w 1144 r. znalazł się pod
opieką
braci,
Bolesława
Kędzierzawego i Mieszka III Starego.
W latach 1157–1163 Kazimierz był
zakładnikiem na dworze cesarza
Fryderyka I Barbarossy. W 1167 r.,
z zapisanej mu przez brata Henryka
ziemi sandomierskiej, starsi bracia
wydzielili mu jedynie kasztelanię wiślicką. W roku 1177 r. doszło do
buntu możnych krakowskich, którzy wysunęli Kazimierza przeciw
seniorowi Mieszkowi Staremu. Objęcie tronu krakowskiego przez
młodszego brata było sprzeczne z zasadami senioratu, musiał zatem
Kazimierz zabiegać o uznanie swej władzy w Rzymie i na dworze
cesarskim.
Na
zwołanym
w 1180 r.
w Łęczycy
wiecu, Kazimierz nadał
Kościołowi
liczne
przywileje, uzyskując
tym samym poparcie
duchownych
w uchwaleniu zniesienia
senioratu oraz uznaniu
jego
władzy
w Krakowie. Zmiany ustalone w Łęczycy zostały wkrótce zatwierdzone

przez papieża i cesarza. W obawie przed powrotem na tron krakowski
Mieszka Starego, który usilnie dążył do przywrócenia senioratu,
w 1184 r. Kazimierz uznał zwierzchnictwo cesarza. Wkrótce
zaangażował się w sprawy Rusi, co wykorzystał w 1191 r. Mieszko
Stary i przejął za zgodą części możnych władzę w Krakowie, jednak
Kazimierz, korzystając z pomocy ruskiej, szybko opanował sytuację
i odzyskał tron. Okazało się, że jego polityka wschodnia połączona
z uległością wobec cesarza budziły sprzeciw wielu możnych. Kazimierz
zorganizował także wyprawę przeciw spokrewnionym z Prusami
Jaćwingom, nękającym wyprawami łupieżczymi Mazowsze.
Kazimierz Sprawiedliwy zmarł nagle w 1194 r. w okolicznościach, które
mogłyby świadczyć o jego otruciu.
Dzięki współpracy z Kościołem i możnymi zachował Kazimierz
u potomnych dobrą opinię. Zapewne ona z kolei spowodowała, że od
XVII w. nazywać go zaczęto Sprawiedliwym.
Pozostawił po sobie wdowę, Pozostawił po sobie wdowę, Helenę
i dwóch małoletnich synów: Leszka i Konrada. Wraz z jego śmiercią
przestała obowiązywać zasada senioratu, ustanowiona przez Bolesława
Krzywoustego.
Kazimierz Sprawiedliwy zmarł jako książę potężny, liczono się
z jego wpływami nie tylko w Polsce ale i w sąsiednich księstwach
ruskich. Na uwagę zasługuje też rozległa
działalność fundacyjna księcia i jego
mecenat artystyczny. Szczególnie hojny
był dla Kościoła, poza przywilejami jakie
mu nadał, ufundował też klasztor cysterski
w Sulejowie, nadawał dobra i ulgi
klasztorom,
tworzył
kolegiaty.
Dla podniesienia prestiżu Krakowa i jego
diecezji, wspólnie z biskupem krakowskim
Gedką, sprowadził z Włoch relikwie św.
Floriana, po dzień dzisiejszy, patrona
miasta Krakowa. Kazimierz przejawiał też
zainteresowania kulturalne. Zainspirował
wykształconego za granicą Wincentego Kadłubka do spisania dziejów
polskich, czego dokonał dopiero po śmierci księcia.

