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W NUMERZE
aktualności szkolne
ZADANIE NUMERU:
Poniższa figura ma wszystkie
boki równe, a zaznaczone
kąty są kątami prostymi.
Podziel ją dwoma cięciami
prostymi
(nie
krzywe,
nie
łamane),
aby
z otrzymanych części złożyć
kwadrat.
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prawdy i mity –
telefony komórkowe
konkursy
dni zdrowej
żywności
pierwszy dzień
wiosny

Aktualności szkolne
W dniach od 2 do 3 marca 2016r. uczniowie z
klas trzecich gimnazjum pisali po raz drugi próbne
egzaminy gimnazjalne. W ten sposób mogli znów
sprawdzić swoją wiedzę i uświadomić sobie jakie mają
braki i jakie wiadomości
powinni jeszcze powtórzyć
przed
egzaminami
kwietniowymi.
Dzień Kobiet – tego dnia w naszej
szkole
chłopcy obdarowywali
kwiatami
i słodkościami wszystkie dziewczyny.
10 marca Wolontariusze SKC podjęli się kolejnego
zadania. Tym razem zorganizowali ”Dni zdrowej
żywności”. Przygotowali koktajle oraz wiosenne kanapki.
Propagując zdrową żywność, jednocześnie pozyskali
pieniążki na leczenie chorego chłopca.
Rekolekcje - w poniedziałek
14.03.2016r. o godz. 9.00 uczniowie
naszej Szkoły uczestniczyli w Mszy Św., a następnie udali
się do spowiedzi. W tym dniu nie było zajęć
w Szkole.
18 marca 2016 w związku ze zbliżającą
się Wielkanocą tradycyjnie już w naszej Szkole
uczniowie
wraz
z
nauczycielami
wykonywali
palmy.
W niedzielę palmową podczas procesji dookoła kościoła uczniowie
z poszczególnych klas zaprezentowali efekty swojej pracy.
21.03.2016r (poniedziałek) - DZIEŃ
WIOSNY !!!! Samorząd uczniowski zadbał,
aby tego dnia, nie było zajęć dydaktycznych.
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali
w klasach PANIĄ WIOSNĘ. W kategorii Gimnazjum za
najładniejszą wiosnę została uznana Aleksandra Zybura
z klasy I A, która wydeklamowała wiersz własnego
autorstwa
W
tym
dniu
wolontariusze ze SKC sprzedawali
zdrowe, wiosenne kanapki.
Uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych
odbyła się 23 marca 2016r. w sali gimnastycznej naszej
Szkoły. Aula na ten moment była odświętnie

udekorowana. W centralnym miejscu stał przystrojony stół wielkanocny, a na
nim: koszyczek z jajkami, baby wielkanocne, baranek i
doniczki z zielonym owsem. Wokół rozwieszono
ilustracje symbolizujące święta: pisanki, krzyż, palmy.
Poranek wielkanocny pod hasłem "Przez krzyż do
chwały"
przegotowali
uczniowie
ze
Szkoły
podstawowej i Gimnazjum pod kierunkiem państwa
nauczycieli: Dariusza Kosaka, Iwony Chudzik,
Aleksandry Piróg, Katarzyny Bethoon, Haliny Godek
oraz Magdaleny Kot- Nowickiej.
Akcja Czysta Gmina - 13 kwietnia
wszyscy uczniowie brali udział w akcji sprzątania
miejscowości. W jej ramach uprzątnięto 6 ulic
w Górnie, 3 drogi łączące Górno z S-19 od strony
Wólki Sokołowskiej, Markowizny i GórnaSanatorium oraz powiatową drogę łączącą Górno
z Łowiskiem. Łącznie zebrano 83 worki śmieci.
26 kwietnia 2016 roku w Szkole odbyła się
kolejna akcja SKC „Sałatki zdrowe i kolorowe”.
Uczennice bardzo chętnie zaangażowały się w akcję,
która miała na celu pozyskanie środków finansowych dla
dzieci z Podkarpackiego Hospicjum w Rzeszowie.
W tym roku na Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w eliminacjach
powiatowych wzięli udział : Aleksandra Zdeb, Artur
Maziarz i Kacper Burek. Drużyna przygotowana przez
p. mgr Jacka Rembisza zajęła I miejsce i zakwalifikowała
się do finału wojewódzkiego.
Egzaminy gimnazjalne w tym roku trwały od
18 do 20 kwietnia. Wszystkie egzaminy przebiegły
bezproblemowo. Mamy nadzieję, że trzecioklasiści
i nauczyciele będą zadowoleni z wyników.
„Moja miejscowość i region są piękne” – 2016 W tym roku
wyróżnienie w tym konkursie wywalczyła Aleksandra Zybura z klasy IA.
W marcu i kwietniu w naszej szkole zostały
przeprowadzone Ogólnopolskie konkursy Galileo 2016,
Albus 2016 oraz Konkurs Logicznego Myślenia.
Jak co roku cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów
gimnazjum. Więcej na temat konkursów na następnych
stronach.

KONKURSOWE SUKCESY
Wiosna to czas, kiedy gimnazjaliści mają okazję
sprawdzić swoją wiedzę nie tylko na egzaminach, ale mogą to
zrobić również za pomocą wielu różnorodnych konkursów.
W tym czasie nasza szkoła bierze udział między innymi
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Centrum Edukacji Szkolnej – Galileo, Albus oraz Konkurs Logicznego
Myślenia. Ponadto odbywają się również konkursy organizowane na terenie
naszej gminy np. Konkurs „Moja miejscowość i region są piękne”
w Nienadówce, „Wiosenne zmagania artystyczne” w Trzebusce.
Co roku również
uczniowie naszej szkoły
biorą
udział
w Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym oraz w Turnieju
„Młodzież
zapobiega
pożarom”.
Marzec i kwiecień w tym
roku szkolnym okazały się
być bardzo szczęśliwymi
jeśli
chodzi
o
udział
w konkursach. Sukcesy
przedstawiają
się
następująco:
Galileo marzec 2016:
–
Dyplomy
Laureata
otrzymali: Marcin Kuduk,
Paweł Surdyka, Jakub Kiełb
i Weronika Piersiak .
- Dyplomy
Barbara Kiełb, Aleksandra Radomska,

Wyróżnienia:

W konkursie
„Moja miejscowość
i region są piękne”
w
tym
roku
z sukcesem wzięła
udział Aleksandra
Zybura,
która
w kategorii prac
plastycznych
zdobyła
wyróżnienie.

W Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, zorganizowanych przez Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Motorowego w Rzeszowie, Komendę Miejską Policji
w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
wzięli udział: Aleksandra Zdeb, Artur Maziarz i Kacper Burek.
Drużynowo zajęli I miejsce zaś indywidualnie Kacper był pierwszy,
a Artur drugi.

Pierwszy Dzień Wiosny
w tym roku wypadł w niedzielę
20 marca o godz. 5.30 Słońce
przeszło wtedy przez punkt
Barana i tym samym rozpoczęła
się
astronomiczna
wiosna.

Zamieszanie związane z początkiem astronomicznej wiosny
zdezorientowało wielu uczniów chcących uczcić tę radosną chwilę
tradycyjnymi wagarami. Ich wątpliwości rozwiał Karol Wójcicki
z Centrum Nauki Kopernik, który wyjaśnił stacji TVN Meteo,
że pierwszym dniem wiosny jest w tym roku 20 marca (czyli niedziela),
a zatem nie ma możliwości, aby dokładnie tego dnia zwagarować.
W naszej szkole Święto Wiosny obchodziliśmy w poniedziałek.
Tego dnia RSU wraz z opiekunami przygotowali dla całej społeczności
szkolnej mnóstwo atrakcji.

Pierwszy
dzień
wiosny
obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej
przypada w dniu 21 marca lub
dnia
poprzedniego,
lub
następnego, w zależności,
gdzie jest obserwowana. W
XX wieku wiosna w strefie
czasowej Polski rozpoczynała
się zwykle 21 marca, zaś w
miarę przybliżania się końca
stulecia coraz częściej 20
marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca
(godz. 00:21), zaś
wszystkie kolejne
do roku 2043 będą
obchodzone
wyłącznie
20
marca, a od 2044
roku – 19 albo 20
marca.
Kolejny
początek wiosny
w dniu 21 marca
nastąpi
dopiero
w roku 2102.
Przyczyną
zjawiska jest ruch
punktu Barana związany ze zmianą kierunku ziemskiej osi rotacji.

Uczniowie wzięli udział w konkursie z nagrodami na najładniejszą
„Panią Wiosnę”. Delektowali się pysznymi i zdrowymi kanapkami,
przygotowanymi przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła CARITAS oraz
oglądali filmy i bajki. Największym zainteresowaniem
wśród
przygotowanych atrakcji cieszył się konkurs. Gimnazjaliści z dużym
zaangażowaniem zabrali się do przystrajania „wiosen”.
Klasę IA reprezentowała Aleksandra Zybura, klasę IB – Klaudia
Chorzempa, klasę IIA – Jakub Szot, II B – Aleksandra Zdeb, IIIA – Łukasz
Miazga. Klasa IIIB nie wystawiła kandydatury. Jury konkursowe po
przeegzaminowaniu uczestników z wiedzy wiosennej i po ocenie
samoprezentacji wyłoniło zwycięzcę, którym została Aleksandra Zybura.
Zdobyła uznanie jury i publiczności wygłoszonym wierszem własnego
autorstwa.

Pierwszy dzień wiosny

Prawdy i mity - dezodoranty
Dezodorant to produkt, bez którego
wielu z nas nie wyobraża sobie
codziennej pielęgnacji. Inni z kolei są
przekonani, że kosmetyki tego typu są
bardzo szkodliwe dla naszej skóry.
Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest
naprawdę. Poniżej krótki przegląd
częstych
„obiegowych”
opinii,
dotyczących
antyperspirantów
–
zobaczcie, które z nich są prawdziwe!
Substancje zawarte w dezodorantach mogą być przyczyną raka
piersi
- MIT
Najczęściej powtarzany i jednocześnie
kompletnie
nieuzasadniony
pogląd,
dotyczący działania parabenów i glinu,
znajdujących
się
w
niektórych
dezodorantach. Wielokrotnie obalony przez
lekarzy
i
specjalistów
w
zakresie
kosmetologii,
którzy podkreślają,
że
przepływ płynów ustrojowych w organizmie odbywa się od piersi
w kierunku pachy, nie odwrotnie. Nie ma więc możliwości
przeniknięcia związków chemicznych przez skórę do tkanki piersi.
Dezodoranty zatykając pory zaburzają termoregulację - MIT
Fałszywa teoria, obalona przez badania naukowe, mierzące aktywność
gruczołów potowych u osób stosujących antyperspiranty. Co więcej,
gruczoły znajdujące się pod pachami stanowią jedynie 1% wszystkich
gruczołów, odpowiadających za termoregulację w naszym organizmie
– ich udział w tym procesie jest więc niewielki.

Antyperspiranty należy stosować na suchej skórze - FAKT
Tak, w ten sposób łatwiej wnikają w ujścia gruczołów potowych i są bardziej
skuteczne.
Nie wszystkie antyperspiranty nadają się do codziennego użytku- FAKT
Prawda, choć zależy to w głównej mierze od składu. Niektóre produkty tego
typu mogą zatykać kanaliki potowe – jest to jednak
kwestia indywidualna.
Antyperspiranty powodują podrażnienia skóry FAKT
Tutaj wszystko zależy od rodzaju skóry. Przy
normalnej nie ma takiego ryzyka, jednak przy
wrażliwej rzeczywiście jest to możliwe
Używanie antyperspirantów
z organizmu - MIT

utrudnia

proces

usuwania

toksyn

W oczyszczaniu ciała bierze udział wątroba, a następnie nerki. Rolą pocenia
jest termoregulacja i wydzielanie feromonów, nie usuwanie toksyn.
Po użyciu antyperspirantu nie można się opalać - MIT
Stosowanie antyperspirantu nie grozi żadnym
przebarwieniem pod wpływem działania promieni UV.
Wszystkie antyperspiranty zostawiają plamy na
ubraniach - MIT
Choć mogą zdarzyć się takie, które zostawiają białe
ślady na bluzkach, w ofercie firm kosmetycznych znajdziemy specjalne
produkty, zapobiegające takim efektom. Poza tym wystarczy odczekać chwilę
po aplikacji, żeby antyperspirant się wchłonął, a ewentualne plamy nie były
problemem.

