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W NUMERZE

ZADANIE NUMERU: Chemiczne zagadki - rymowanki
1.Ta samogłoska oraz księgi wielkie, Łącząc się - tworzą substancje
wszelkie.
2.Bóg słońca, tym na giełdzie gramy, tak się chemiczne zwą przemiany.
3.Klej po angielsku, zjada nawet osty, Tak się nazywa znany cukier
prosty.
4.Wapniowca wapniowiec Ma pieniądze z owiec.
6.Trzy piąte gliny i metal spizowy To aminokwas podstawowy.
7.Postać ryby z karpiowatych, zabezpiecza preparaty.
8.Skutek trudu i pies Ali Wrzucisz w wodę i już się pali.
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.
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Aktualności szkolne
10 listopada 2015 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia
upamiętniająca 97 rocznicę odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
W czasie tej uroczystości uczniowie
zaprezentowali
program
słownomuzyczny, w którym wykorzystano
teksty poetyckie z okresu I wojny
światowej i znane pieśni patriotyczne.
Program przygotowali gimnazjaliści klas
I i II pod opieką nauczycieli: Katarzyny
Chmiel, Piotra Gazdy, Tomasza Majki i Dariusza Kosaka.
Dnia 13 listopada 2015 roku, tj.
w piątek, w naszej Szkole uczennice Szkolnego
Koła Caritas rozprowadzały przepyszne
muffinki własnego wypieku. „Dzień Łasucha”
przygotowały uczennice: Barbara Kiełb,
Ewelina Burszta, Sabina Skiba oraz Aleksandra
Radomska. Dziewczęta włożyły dużo pracy
w przygotowanie wspaniałych słodkości, które
sprzedane zostały w tempie błyskawicznym. Warto dodać, że zebrane
pieniążki zostały przekazane na leczenie chorej na białaczkę dziewczynki.
Powtórka „Dnia Łasucha” odbyła się w dniu 26
listopada.
W dniu 24 listopada odbył się w naszej
Szkole XIII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
Jak co roku, ideą konkursu jest poszerzanie
znajomości języków obcych poprzez śpiew i grę
na
instrumentach
muzycznych. Więcej
na temat konkursu
na kolejnych stronach.
Pierwszego grudnia do naszej szkoły
przybyli panowie policjanci z Komisariatu
Policji w Sokołowie Młp. Dla gimnazjalistów
wygłosili pogadankę na temat zagrożeń na jakie narażona jest młodzież
szkolna.
W dniu 3 grudnia 2015 roku w MGOKSiR w Sokołowie Młp. odbył
się finał XIV Powiatowych Warsztatów Rzeźbiarskich im. Leszka
Walickiego „Glinolepy 2015”. Na warsztatach uczennice naszej Szkoły

miały za zadanie wykonać jedną płaskorzeźbę, która inspirowana była dziełami
wybitnych malarzy polskich. W kategorii gimnazjumwyróżniono prace: Emilii
Chorzępy i Julii Marcieniec z kl. IA oraz Kingi Tupaj z kl. IIA.
4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 1
w Nienadówce odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji
wojewódzkiego konkursu „Nam Henryk Sienkiewicz
patronuje”. W konkursie wzięło udział 32 szkoły. Jury
oceniło prace w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa i gimnazjum. Nagrodzono i wyróżniono łącznie
100 prac. Z naszej szkoły tytuł laureata zdobył Artur Maziarz
(IIIA).
Również 4 grudnia odbył się Finał Wojewódzkiego
Konkursu na profilaktyczny spot filmowy, w którym
I miejsce zajęli uczniowie z klasy IIIA naszego Gimnazjum:
Anna Radomska, Karolina Perlak, Weronika Piersiak, Artur
Maziarz i Jarek Piekut za przygotowanie filmu
pt. „Dopalacze kradną życie”. Gratulujemy! Organizatorami
tego konkursu byli: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie.
W dniach 16-17 grudnia trzecioklasiści pisali próbne
egzaminy gimnazjalne. Pod okiem komisji w atmosferze
prawdziwego egzaminu mogli zmierzyć się ze stresem, jaki
czeka ich już wiosną.
Tuż przed świętami uczennice ze SKC wraz z opiekunami udały się
z wizytą do Hospicjum w Górnie, aby przebywającym tam
chorym złożyć świąteczne życzenia. Członkowie Szkolnego
Koła Caritas wraz z opiekunami przeprowadziły również akcję
charytatywną polegającą na zbiórce artykułów spożywczych
i przemysłowych, z których zostały przygotowane paczki
świąteczne dla ubogiej rodziny.
W świątecznej atmosferze 22 grudnia 2015
roku zebraliśmy się całą społecznością szkolną w sali
gimnastycznej, gdzie odbyła się tradycyjna Wigilijka Szkolna.
Program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów
z klasy 4 oraz „Jasełka” w wykonaniu uczniów klasy 2
przybliżyły wszystkim symbolikę Świąt Bożego Narodzenia.
Pani dyrektor, Teresa Surdyka, po części artystycznej
podziękowała nauczycielom przygotowującym uroczystość
oraz złożyła życzenia świąteczno-noworoczne.

XIII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej.
W dniu 24 listopada odbył się w naszym Gimnazjum szkolny etap XIII
Konkurs
Piosenki
Obcojęzycznej przeznaczony
dla uczniów, którzy swoje
umiejętności wokalne chcieli
połączyć z lingwistycznymi
i zaprezentować się szkolnej
publiczności. Jak co roku,
ideą
konkursu
było
poszerzanie
znajomości
języków obcych poprzez
śpiew i grę na instrumentach muzycznych. Tym razem
wszyscy
uczestnicy
prezentowali
utwory
w języku angielskim. Piosenki mogły być wykonane
solo lub grupach. Nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu czuwała komisja w składzie: p. Iwona
Chudzik, p. Anika Godek, p. Arkadiusz Biały oraz
p. Dariusz Kosak.
I miejsce w kategorii ZESPÓŁ: Anna Radomska
(IIIA),
Weronika
Piersiak
(IIIA),
Karolina
Perlak (IIIA), Natalia Flis (IIB) +
akompaniament Jarosław Piekut
(IIIA),
I
miejsce
ex-aequo
w kategorii ZESPÓŁ: Izabela Bizior,
Aleksandra Nicpoń, Agata Naja,
Wiola Miazga, Karolina Ożóg (IIA),
II miejsce w kategorii
ZESPÓŁ:
Weronika
Olszowa,
Klaudia
Chorzempa,
Wiola
Chorzępa, Elżbieta Burek (IB),
III miejsce w kategorii
ZESPÓŁ: Marcin Kutyła, Konrad Burek, Dominik Nizioł, Krystian Stec, Robert
Bizior (IB),

III
miejsce
ex-aequo
w kategorii ZESPÓŁ: Anna Sączawa
(IB), Mateusz Ożóg (IA),
III
miejsce
ex-aequo
w kategorii ZESPÓŁ: Andżelika
Łuszczki, Julia Marciniec (IA),
III
miejsce
ex-aequo
w kategorii ZESPÓŁ: Michał Sondej,
Jakub Chmiel, Jakub Szot, Dawid
Stec (IIA),
I miejsce w kategorii
SOLISTA: Aleksandra Zybura
(IA),
I
miejsce
ex-aequo
w kategorii SOLISTA: Sabina
Skiba (IB),
II miejsce w kategorii
SOLISTA:
Bernadetta
Stec
(IIIB),
III miejsce w kategorii
SOLISTA: Paweł Surdyka (IIA),
Nagroda publiczności: Tomasz Babiarz (IIIB).
Zwycięscy uczniowie reprezentowali Zespół Szkół w Górnie na XIII Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej w Wólce Niedźwiedzkiej (02.12.2015r) i zajęli tam
czołowe miejsca. W kategorii Gimnazjum zespół w składzie Natalia Flis
(kl. IIB), Anna Radomska (kl. IIIA), Karolina Perlak (kl. IIIA), Weronika
Piersiak (kl. IIIA) oraz Jarosław Piekut (kl. IIIA - akompaniament) wywalczył
drugie miejsce. Gratulujemy bardzo udanych występów!

Co to jest genetyka?
Genetyka to dziedzina nauki wzbudzająca powszechne
zainteresowanie. Badania DNA inspirują twórców kina i literatury do
tworzenia niewiarygodnych historii science-fiction, które ostrzegają
odbiorców
przed
zagrożeniami płynącymi ze
strony
naukowców
bawiących się w Boga i
mogących
przekroczyć
linię, zza której nie będzie
już odwrotu. Przeciwnicy
żywności GMO zarzucają
uczonym
tworzenie
mutantów wrogich ludziom
i
zwierzętom
oraz
przekonują, że prawdziwe
skutki tych działań będą
widoczne dopiero za kilka
lat.
Z drugiej strony, naukowcy twierdzą, że badanie DNA są
kluczem do odpowiedzi na wiele dręczących nas pytań i mogą pomóc
rozwiązać liczne problemy współczesnego świata, w tym umożliwić
pokonanie
chorób
cywilizacyjnych. Co
do żywności
typu
GMO, stwierdzają, że
owszem nie da się
przewidzieć wpływu,
jaki wywrze na nas
nowo zmodyfikowana
roślinność podobnie
jak nie jesteśmy w
stanie
określić
długofalowych

skutków używania nowoczesnych technologii takich jak telefony
komórkowe.

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym jest genetyka?
Genetyka (od gr. genetes – zrodzony) jest to nauka o dziedziczności
i zmienności organizmów , które są oparte na informacji zawartej
w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.
Według Kościoła katolickiego badania genetyczne same w sobie są
moralnie obojętne i stanowią wyraz naturalnego dążenia do poznania praw
przyrodniczych. Problemem jest to, do czego to nowe narzędzie zostanie
wykorzystane. Wszelkie nadużycia w tej materii określane są powszechnie
jako zabawa
w Boga lub
też
poprawianie
natury.
Najwięcej
uwagi
duchowni
poświęcają
kwestii,
kiedy badania
genetyczne są moralnie dopuszczalne i mogą być wykonywane. Głoszą
przy tym zdecydowane poglądy na rzecz życia, według których człowiek
zawsze powinien być traktowany jako cel, nie zaś jako środek badań.

Prawdy i mity - CZEKOLADA
Mało kto potrafi się jej oprzeć. Sięgamy po nią, gdy mamy zły
humor, dużo stresu lub po prostu ochotę sprawić sobie przyjemność. W tym
numerze chcemy się
rozprawić z krążącymi
na jej temat mitami. Oto
cała prawda o kuszących
właściwościach
czekolady.
Czekolada
poprawia
pamięć i koncentrację
PRAWDA
O tym, że czekolada
pobudza mózg do pracy, wiedział już Napoleon, który miał zwyczaj pijać
filiżankę słodkiego napoju przed każdą bitwą. Na koncentrację pozytywnie
wpływa
zawarta
w
niej
pirazyna,
natomiast
pamięć
wspomaga lecytyna oraz magnez. Kilka kostek czekolady w trakcie nauki
czy wytężonej pracy umysłowej jest więc jak najbardziej wskazane!
Biała czekolada ma mniej kalorii

FAŁSZ

Niestety dla wielbicieli białej czekolady, jest dokładnie na odwrót. Zawiera
ona więcej wysokokalorycznego tłuszczu kakaowego. W tradycyjnej, tego
tłuszczu jest mniej, ponieważ w jej skład wchodzi dodatkowo miazga
kakaowa nadająca smakołykowi
brązowy kolor.
Czekolada poprawia humor i
zwalcza stres PRAWDA
Czekolada zawiera cynk i selen,
które
zwiększają
wydzielanie endorfin, a także
aminokwasy, które biorą udział w
wytwarzaniu
w
organizmie
serotoniny
hormonu,
odpowiadającego
za
dobre
samopoczucie. Nic więc dziwnego, że wystarczy jedna kostka, a świat
wydaje nam się piękniejszy.

Czekolada light nie tuczy FAŁSZ
Czekolada w wersji light nie zawiera cukru, który zastępuje się słodzikiem. Jednak
to, co najbardziej tuczy, to wcale nie cukier, ale tłuszcz kakaowy! Dlatego tabliczka
light jest tak samo kaloryczna, co ta tradycyjna.
Czekolada dodaje energii

PRAWDA

Czekolada to prawdziwa bomba energetyczna. Jedna tabliczka (bez dodatków) ma
około 550 kalorii! Zawarta w niej energia jest łatwo przyswajalna, więc tabliczkę
ulubionego smakołyku warto mieć ze sobą, gdy czeka nas duży wysiłek fizyczny.
Jeśli np. wędrujemy po górach, możemy bez wyrzutów sumienia uzupełnić utraconą
energię w tak pyszny sposób!
Czekolada uzależnia

FAŁSZ

Choć czekolada zawiera kofeinę i teobrominę, które mają silne właściwości
uzależniające, w jednej tabliczce występują ich tak śladowe ilości, że nie jest to
możliwe. Nie udowodniono naukowo, że smakołyk uzależnia.
Czekolada wzmacnia serce PRAWDA
Za dobroczynny wpływ czekolady na serce odpowiadają polifenole, które wyraźnie
poprawiają pracę układu krążenia. Jedząc regularnie kilka kostek jesteśmy też w
mniejszym stopniu narażeni na zawał serca.
Czekolada pokryta białym nalotem nie nadaje się do spożycia

FAŁSZ

Choć biały nalot nie wygląda apetycznie, nie jest on związany z przeterminowaniem
produktu. Powstaje, gdy tabliczkę przechowuje się w ciepłym miejscu lub, gdy
wyprodukowano ją z gorszego jakościowo tłuszczu kakaowego.
Czekolada
PRAWDA

opóźnia

procesy

starzenia

U miłośników czekolady zanotowano 20procentowy wzrost przeciwutleniaczy we krwi,
które chronią przed powstawaniem wolnych
rodników. Zbawienny wpływ na nasza skórę ma
także masło kakaowe - zapobiega ono procesowi
starzenia i powstawaniu zmarszczek.
Czekolada potęguje alergię

FAŁSZ

Kakao nie ma takich właściwości, natomiast alergicy powinni uważać na czekolady z
dodatkami. Na zaostrzenie stanów alergicznych mogą wpływać, np. orzechy.

