HUMOR

Na lekcji przyrody.
- Jasiu, ile koń ma nóg?
- Koń ma dwanaście nóg.
- Jesteś pewny Jasiu?
- Tak, już liczę:
2 z przodu, 2 z tyłu,
2 z lewej, 2 z prawej
i 4 na rogach.
- Razem: 12.
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Rymowanka matematyczna

aktualności szkolne

Rzecze raz czart do żebraka:
- Niech umowa będzie taka,
Gdy przebiegniesz ten most cały, zdwoję twoje kapitały,
Żądam tylko, byś w nagrodę, po ośm groszy rzucał w wodę,
Żebrak chętnie przez most leci. Raz i drugi, nawet trzeci,
Tu dopiero spostrzegł: - Zdrada! Ani grosza nie posiadam!
Teraz prędko rachuj mały. Jakie dziad miał kapitały?

prawdy
i
mity
–
preparaty witaminowe

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.
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konkurs piosenki obcojęzycznej
akcje charytatywne

Aktualności szkolne
9 listopada wolontariusze SKC wraz z opiekunami odwiedzili Dom
Samotnej Matki w Rzeszowie. Uczniowie przekazali
prezenty zakupione ze środków pozyskanych z akcji:
„Owocowe koktajle”, „Słodka przerwa galaretkowa”,
„Zdrowe śniadanie” .
Tuż
przed
11 listopada odbyła się
w naszej Szkole uroczysta akademia
poświęcona 98 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uczniowie
zaprezentowali krótki program przedstawiający walkę Polaków
o niepodległość w różnych okresach tragicznej historii
naszej
Ojczyzny.
Akademię
przygotowali:
p. K. Chmiel, p. D. Kosak, p. P. Gazda, p. T. Majka.
W związku z pracami remontowymi
w budynku Szkoły dni 10 i 14 i 15 listopada 2016 r.
były dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych
(zgodnie z rozporządzeniem MEN).
W sobotę 12 listopada 2016 r. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział
w marszobiegu na rzecz Hospicjum dla Dzieci
w Rzeszowie. Nasze Gimnazjum reprezentowało 12
uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki.
Dziewczęta: I miejsce Andzelika Łuszczki, II miejsce
Weronika Olszowa, III miejsce Izabela Bizior.
Chłopcy: I miejsce Szymon Krudysz.
Pierwsze próbne egzaminy gimnazjalne
odbyły się w tym roku szkolnym w dniach 15, 16, 17
listopada.
17 listopada miało miejsce podsumowanie
akcji "Podaruj książkę bibliotece szkolnej". Zebrano
115 książek. Wśród ofiarodawców znaleźli się
gimnazjaliści: Mateusz Ożóg, Kinga Kowalczyk,
Aleksandra Zybura, i Anna Żarkowska.
22 listopada 2016 roku odbył się w naszej
Szkole coroczny Szkolny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej. Więcej na temat sukcesów
naszych gimnazjalistów w tym konkursie
wewnątrz numeru.

Dnia 25 listopada 2016r. delegacja wolontariuszy Koła Caritas z naszej
Szkoły uczestniczyła w Jesiennym Spotkaniu
Szkolnych Kół Caritas, któremu przewodniczył
Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na tym
spotkaniu ogłoszone zostały wyniki Konkursu dla
Szkolnych
Kół
Caritas.
Praca
naszych
wolontariuszy
była
wysoko
oceniona,
otrzymaliśmy II miejsce.
Szkolne czytanie "Quo Vadis" w setną rocznicę śmierci Henryka
Sienkiewicza odbyło się 1 grudnia. Uczniowie
gimnazjum, w strojach z epoki, przygotowani przez
p. L. Perlak, zaprezentowali przed społecznością
szkolną fragmenty najsłynniejszej powieści polskiego
noblisty. Uroczystość została wzbogacona poprzez
wyświetlenie urywków z ekranizacji
tego wielkiego dzieła.
Mikołajki w szkole to tradycyjne odwiedziny Świętego Mikołaja
połączone z częstowaniem słodyczami.
7 grudnia uczniowie naszej szkoły udali się
na
uroczystość związaną z wręczaniem nagród w
konkursie wojewódzkim na profilaktyczny spot
filmowy. Praca
pt. „Szkolni Dręczyciele”
przygotowana przez Aleksandrę Nicpoń,
Wiolettę Miazga, Paulinę Szostecką, Natalię
Flis i Krystiana Piersiaka zdobyła I miejsce, a
spot pt. „Skrzywdzona” autorstwa Aleksandry Zdeb, Agaty
Naja, Izabeli Bizior, Karoliny Ożóg i Kacpra Burek – II miejsce.
11 grudnia w kościele parafialnym w Górnie został
zaprezentowany program artystyczny związany z 100 rocznicą
urodzin oraz 26 rocznicą śmierci naszego Patrona.
Uroczystość została przygotowana przez gimnazjalistów pod
kierunkiem p. Lucyny Perlak, p. Małgorzaty Maziarz
i p. Dariusza Kosaka.
Tuż przed zimową
przerwą świąteczną w naszej
szkole odbywały się wigilie
klasowe, na których uczniowie wraz z
wychowawcami łamali się opłatkiem oraz
śpiewali kolędy. Nie zabrakło tez tradycyjnych
potraw, pierogów, barszczu i pierniczków.

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
22 listopada 2016 roku odbył się w naszej Szkole coroczny Szkolny
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Uczniowie, przygotowani, przez
p. I. Chudzik, p. A. Biały, p. M. Kot
– Nowicką oraz p. Dariusza Kosaka,
zaprezentowali utwory w języku
angielskim
oraz
hiszpańskim.
Wyniki w kategorii "Gimnazjum":
Miejsce 1: zespół w składzie: Sabina
Skiba (kl. IIB), Barbara Kiełb
(kl. IIIB), Natalia Flis (kl. IIIB)
i Aleksandra Zdeb (kl. IIIB);
Miejsce 2: zespół: Aleksandra Zybura (kl. IIA) i Mateusz Ożóg (kl. IIA),
Miejsce 3: zespół Karolina Stec (kl. I) i Aleksandra Piersiak (kl. I),
Wyróżnienia: Anna Sączawa (kl. IIB), Paweł Surdyka (kl. IIIA), zespół:
Klaudia Chorzempa (kl. IIB), Patrycja Ciupak (kl. IIB), Wioletta Chorzępa
(kl. IIB) i Weronika
Olszowy (kl. IIB).
Zwycięzcy
w nagrodę reprezentowali
naszą Szkołę na XIV
Festiwalu
Piosenki
Obcojęzycznej, który odbył
się w dniu 23 listopada
2016r. w Zespole Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej. W tym roku wspólny patronat nad
festiwalem objęli Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., Pan Andrzej Ożóg.
W imprezie wzięło udział 51 uczestników z kilkudziesięciu szkół. Oprócz
dziewcząt z naszej szkoły wystąpili uczniowie z Trzebosi, Brzózy
Królewskiej, Łętowni, Leżajska, Sokołowa Małopolskiego, Łukawca, Woli
Zarczyckiej, Trzebuski i Wólki Niedźwiedzkiej. Śpiewający podzieleni byli
na 2 grupy: I – szkoły podstawowe, II – gimnazja, a w obrębie tych grup, na

kategorie solistów i zespoły. W części konkursowej uczniowie
prezentowali piosenki w języku angielskim, francuskim i niemieckim

Uczestników konkursu oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność,
która życzliwie przyjęła wszystkich wykonawców. Podczas przerwy
wystąpił gość specjalny festiwalu – zespół „B 17” z Zespołu Szkół
Technicznych w Leżajsku.
Jurorzy oceniali walory głosowe, sposób prezentacji utworu,
poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy
uczestnicy konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami,
a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: power banki, słuchawki,
pendrive, głośniki, mp3, książki do nauki j. obcych oraz słowniki.
W grupie gimnazjum, pierwsze miejsce w kategorii zespół otrzymało
Gimnazjum w ZS w Wólce Niedźwiedzkiej. Natomiast drugie miejsce
przypadło zespołowi z naszej szkoły w składzie: Sabina Skiba
(kl. IIB), Barbara Kiełb (kl. IIIB), Natalia Flis (kl. IIIB)
i Aleksandra Zdeb (kl. IIIB).
Redakcja
Gimzetki
gratuluje
dziewczynom sukcesu!

AKCJE CHARYTATYWNE
Charytatywność – zbiór organizacji i działań mających na celu
niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny,
dobroczynny. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa charitas
oznaczającego miłosierdzie lub miłość chrześcijańską wobec ubogich.
Caritas jest organizacją powołaną do prowadzenia wielorakiej
działalności charytatywnej, a jej prowadzenie może stać się realne tylko
w oparciu o ludzi dobrej woli, którzy zaangażują się w pomoc
potrzebującym.
W szeroko rozumianą działalność charytatywną obok ludzi
dojrzałego wieku, którzy tworzą Parafialne Zespoły Caritas na stałe wpisały
się także Szkolne Koła Caritas, które jako pierwsze w Polsce powstały
w Diecezji Rzeszowskiej. Inspiracją do powstania i oficjalnego powołania
Szkolnego Koła Caritas była młodzież II Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie wraz ze swoją opiekunką mgr Marią Kowalską, która
zaszczepiła w młodych ludziach ducha miłosiernej służby. Miało to miejsce
16 września 1995r.
Szybko rozrastała się liczba Szkolnych Kół Caritas, obecnie
w szkołach średnich, gimnazjach i szkołach podstawowych Diecezji
Rzeszowskiej działa 183 Kół. Wśród nich Szkolne Koło CARITAS Zespołu
Szkół im. ks. Mieczysława w Górnie. Koło jest organizacją młodzieżową
działającą na terenie
szkoły pod nadzorem
dyrektora szkoły. Opiekę
nad Kołem sprawują
p. Aleksandra Piróg,
p. Katarzyna Bethoon,
p.
Joanna
Ożóg
i p. Magdalena Kot –
Nowicka. Każdorazowo
Biskup
zatwierdza
powołanie
SKC
i przekazuje stosowne
pismo do Dyrekcji szkoły
oraz mianuje asystenta
kościelnego, którym jest zwykle uczący w szkole ksiądz. Sprawuje on opiekę
duchową i czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem
Kościoła katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków.
Zgodnie z regulaminem członkiem SKC może być tylko uczeń, katolik

przyjmujący zasady wiary i działalność Kościoła katolickiego na polu
miłosierdzia.
Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących
w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią
oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas takich jak: św. Mikołaj,
Wigilia dla ubogich, pomoc niepełnosprawnym itp.
Wiele akcji prowadzonych przez SKC
wymaga środków finansowych. Oni
sami je gromadzą, organizując kwesty,
sprzedaż własnoręcznie zrobionych
stroików świątecznych, palm itp.
25 listopada w Rzeszowie
spotkania szkoleniowo-formacyjne
dla wolontariuszy i opiekunów
Szkolnych Kół Caritas. Pozdrowienia
do przybyłych gości skierowali: poseł
na Sejm RP – Krystyna Wróblewska
oraz wiceburmistrz Miasta Jasła –
Elwira Musiałowicz-Czech.
Spotkanie rozpoczął dyrektor
rzeszowskiej Caritas – ks. prał. Stanisław Słowik, zwracając uwagę na
praktykowanie dzieł miłosierdzia w codziennym życiu. Centralnym elementem
spotkania było świadectwo wygłoszone przez ks. Tomasza Czeluśniaka – młodego
kapłana chorującego na stwardnienie rozsiane.
Ksiądz Tomasz zachęcał wolontariuszy do
odwiedzania osób chorych i niepełnosprawnych.
W dalszej części spotkania – ks. Piotr
Potyrała przedstawił kilkadziesiąt przykładów
aktywności podejmowanych przez członków
Szkolnych Kół Caritas. Zwieńczeniem tych
refleksji
było
ogłoszenie
wyników
Diecezjalnego Konkursu SKC pod patronatem
Biskupa Jana Wątroby oraz wręczenie
dyplomów i nagród.
Praca naszych wolontariuszy była wysoko
oceniona i SKC z Górna otrzymało dyplom za
zajęcie II miejsca.
Redakcja GIMZETKI składa wyrazy szacunku
dla
wszystkich,
którzy
organizowali
i wszystkich, którzy włączali się w akcje
charytatywne w naszej szkole.

Prawdy i mity - witaminy i minerały
Z roku na rok wydajemy coraz więcej pieniędzy na różnego
rodzaju suplementy diety. Odpowiednio witaminy i składniki
mineralne stosowane mogą nam pomóc, ale czasami ich zażywanie nie
ma żadnego sensu, a wręcz może
zaszkodzić. Suplement nie jest
lekiem, tylko z definicji środkiem
spożywczym, który ma uzupełnić
normalną
dietę.
Wokół
suplementów
narosło
wiele
mitów
i
nieporozumień.
Postaramy się je rozwiać.
Witaminy i minerały w pożywieniu są lepsze od tych w tabletkach
MIT To prawda, ale niektóre witaminy i minerały są przez organizm
wchłaniane znacznie lepiej w postaci syntetycznej. Dotyczy to kwasu
foliowego, czyli witaminy B9. Podobnie jest z kwasami omega-3, bo
zawierające je ryby mogą pochodzić z wód zanieczyszczonych metalami
ciężkimi i dioksynami.
Suplementy mogą zastąpić leki
MIT Suplementy diety są środkami spożywczymi, uzupełniającymi normalną
dietę. Nie są lekami i nie wyleczą chorób. Nigdy nie wolno zastępować nimi
środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza. Suplementy mogą
jedynie poprawić wydajność organizmu, ale muszą być przyjmowane
regularnie.
Każdy powinien stosować suplementy diety. Im więcej witamin
i minerałów, tym lepiej
MIT Nadmiar składników odżywczych nie jest wcale dobry. Może
spowodować pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia. Zdrowa osoba,
prawidłowo się odżywiająca, niepracująca ciężko fizycznie i nieżyjąca
w dużym stresie nie potrzebuje dodatkowych porcji witamin oraz minerałów.
Szczególnie trzeba uważać, żeby nie przedawkować m.in: witamin A, D, K
i żelaza. Mogą pojawić się nudności, zawroty głowy, niewydolność nerek

i wątroby. Przeciwwskazaniem do przyjmowania suplementów są schorzenia
przewlekłe np. nadciśnienie, cukrzyca, czasami alergia i inne kuracje.
Preparaty witaminowe należy przyjmować podczas posiłku
PRAWDA Witaminy powinny być zażywane tuż po posiłkach. Przyjmowanie ich
razem z pożywieniem powoduje, że dużo lepiej się wchłaniają. Witaminy
rozpuszczalne w wodzie, szczególnie z grupy B i witaminę C, należy przyjmować po
trzech głównych posiłkach. Jedzenie zawierające chociaż minimalną ilość tłuszczu
zapewnia lepsze przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,D,E i K.
Suplementy nie mogą zastąpić zdrowej diety
PRAWDA Suplementy są jedynie uzupełnieniem diety,
podstawowym źródłem składników odżywczych są
pokarmy. Grupy, dla których są wskazane suplementy,
to: kobiety w ciąży, osoby ciężko pracujące fizycznie,
palacze tytoniu, seniorzy oraz wegetarianie i weganie.
Cytryna jest najlepszym źródłem witaminy C
MIT Choć cytryna, jak wszystkie owoce cytrusowe zawiera dość dużą ilość witaminy
C, to jest wiele owoców i warzyw będących znacznie bogatszym jej źródłem. Należą
do nich natka pietruszki, czerwona papryka, czarna porzeczka, brukselka czy
kalafior.
Jabłko to same witaminy
MIT Wbrew powszechnej opinii, jabłka należą do grupy
owoców zawierających stosunkowo małą ilość witamin,
a ich duża wartość odżywcza polega na zawartości
pektyn oraz składników mineralnych.
Gotowanie owoców i warzyw zabija wszystkie
witaminy i minerały
MIT Prawdą jest, że woda i wysoka temperatura niszczą wiele witamin (np. nietrwałą
witaminę C, lub kwas foliowy). Nieprawdą jednak jest, że w ugotowanych owocach
i warzywach w ogóle nie ma witamin, jest ich po prostu mniej niż w surowych.
Są zaś takie związki (np. beta-karoten – prowitamina witaminy A), których ilość
w ugotowanym warzywie jest większa niż w surowym (np. marchewka).

