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ŻYCIE + MIŁOŚĆ = SZCZĘŚCIE
ŻYCIE - MIŁOŚĆ = SMUTEK
Po dodaniu tych równań stronami:

Dwumiesięcznik gimnazjalisty i nie tylko
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2 ŻYCIA = SZCZĘŚCIE + SMUTEK
Dzielimy stronami przez 2:
ŻYCIE = ½ SZCZĘŚCIA + ½ SMUTKU
Może nie zabawne, ale prawdziwe.
Taka MATEMATYKA ŻYCIA
ZADANIE NUMERU:
Cztery różniące się wiekiem koleżanki: Ania, Basia,
Celina i Dorota zapytane, która z nich jest najmłodsza,
udzieliły następujących odpowiedzi:
Ania powiedziała, że jest najstarsza.
Basia powiedziała, że nie jest ani najmłodsza, ani najstarsza.
Celina powiedziała, że nie jest najmłodsza.
Dorota powiedziała, że jest najmłodsza.
Wiedząc, że dokładnie jedna z dziewczynek skłamała,
powiedz, która z nich jest najmłodsza, a która najstarsza?
Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.
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Aktualności szkolne
Ferie zimowe w tym roku
szkolnym rozpoczęły się 14 stycznia
i trwały do 29 stycznia. Uczniowie i
nauczyciele
z
województwa
podkarpackiego jako pierwsi udali
się na zasłużony wypoczynek.
Zabawa choinkowa w naszej szkole odbyła się tuz przed feriami
12
stycznia.
Wcześniej
uczniowie zostali obdarowani
sładkościami, przygotowanymi
przez Radę Rodzoców, a
wieczorem bawili się na Sali
gimnastycznej
w
rytmie
dyskotekowych przebojów.
Najlepsi w tym semestrze tzw.
szkolni giganci to:
Kl. I Gimnazjum:

1)Blicharska Karolina – 4,81
2)Czubat Karolina – 5,00
3)Kołodziej Kinga – 5,50
4)Skomro Gabriela – 5,19
5)Aneta Zagaja – 5,00
Kl. IIA Gimnazjum:
1) Aleksandra Zybura - 4,93
Kl. IIB Gimnazjum:
1)Sabina Skiba - 5,12
2)Patrycja Ciupak - 4,93
3)Weronika Olszowa – 4,81
4)Wiolwtta Chorzępa – 4,75
Kl. IIIA Gimnazjum:
1) Izabella Bizior - 5,00
2) Wioleta Miazga – 4,85
3) Aleksandra Nicpoć - 5,00
4) Paulina Szostecka – 4,92
5) Paweł Surdyka – 4,92
6) Karolina Ożóg – 4,92
Kl. IIIB Gimnazjum

1) Barbara Kiełb - 5,23
2) Aleksandra Zdeb - 5,07
3) Patrycja Kosak - 5,07
4) Patrycja Słonina - 4,76
5) Justyna Wąsik - 4,76

14 lutego to dzień
Świętego Walentego obchodzony jako „Dzień
Zakochanych”. Tego dnia
obdarowujemy
bliskie
osoby
upominkiem, słodyczami, kartką lub
całusem. Jak co roku w naszej Szkole
działała „poczta walentynkowa”. Na
lekcjach i przerwach panował miły
nastrój i każdy chodził uśmiechnięty,
dużo osób ubrało się na czerwono.
A „walentynkowi listonosze” sporo się
napracowali tego dnia, roznosząc kartki
z życzeniami i miłosnymi wyznaniami.
Tłusty czwartek – 23 lutego - w naszej szkole był nie tylko tłusty, ale
przede wszystkim pyszny. To już kolejny
raz uczennice i opiekunowie Szkolnego
Koła
Caritas
przygotowały
dla
wszystkich bardzo pyszne pączki.
Dochód z ich sprzedaży został
przeznaczony na akcję charytatywną.
Również w lutym trzecioklasiści,
po raz drugi w tym roku szkolnym,
przystąpili do egzaminów próbnych.
Rozwiązywali, przygotowane przez

nauczycieli, testy z zakresu j. polskiego,
wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przyrody oraz j. angielskiego. Pytania
w nich zawarte lub podobne mogą wystąpić
na prawdziwym gimnazjalnym 2017, a ich
znajomość znacznie zwiększa szanse
gimnazjalistów na dobry wynik na
właściwym egzaminie.

Cyberzagrożenia
Wraz z rozwojem
nowych
technologii
i
Internetu wokół nas pojawia
się coraz więcej urządzeń,
które mogą stać się celem
ataków hakerów. Jakich
cyberzagrożeń można się
spodziewać i kto powinien
się obawiać?
1. Zagrożone nie tylko komputery. Z miesiąca na miesiąc przybywa
urządzeń, które pełnię możliwości osiągają dopiero po podłączeniu do sieci.
Należą do nich samochody, sprzęt RTV, zegarki, elementy wyposażenia
biur, zabawki oraz oprzyrządowanie medyczne. Każde z nich może stać się
niebezpiecznym narzędziem w rękach cyberprzestępców czyhających na
nasze dane, pieniądze i prywatność. To właśnie te nieodpowiednio
zabezpieczane urządzenia mogą przyczynić się do osłabienia naszego
bezpieczeństwa w Internecie.
2. Ransomware, czyli nie odzyskasz danych dopóki nie zapłacisz.
Hakerzy często wybierają tę drogę do zdobycia łatwych pieniędzy i będą
robić to coraz chętniej. Łupem cyberprzestępców padają zazwyczaj
informacje, których istnienia nikt nie chciałby ujawniać. Dlatego tego typu
sprawy rzadko zgłaszane są organom ścigania, a hakerzy rzadko są tropieni.
3. Spear phishing jeszcze trudniejszy do wykrycia. Chodzi o rozsyłanie
e-maili wyglądających tak, jakby zostały napisane przez osobę lub firmę
znaną użytkownikowi. To jednak nieprawda – wiadomość pochodzi od
przestępców, którzy chcą dokonać np. kradzieży numerów kart kredytowych
i kont bankowych haseł oraz informacji finansowych przechowywanych
w komputerze. Szczególnym źródłem danych dotyczących użytkowników,
wobec których hakerzy będą chcieli zastosować spear pshishing, są media
społecznościowe.

4. Najłatwiej zaatakować smartfony? W związku z rosnącą
popularnością transakcji online z poziomu inteligentnych telefonów,
urządzenia ta będą łakomym kąskiem dla hakerów. Na celownik wezmą
oni głównie osoby zapominające o podstawowych środkach
bezpieczeństwa takich jak zabezpieczenie smartfona hasłem czy
instalowanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
5. Banki i systemy finansowe na celowniku. Atakom hakerskim będą
poddawani nie tylko klienci
instytucji
związanych
z obrotem pieniędzmi, ale
i one same. Przestępcy chętniej
obiorą za cel nie tylko
poszczególne
konta,
ale
systemy
rachunkowości
banków, aby ich działania stały
się trudniejsze do wykrycia,
a
oni
sami
do
zidentyfikowania.
6. Telemedycyna jako idealne źródło newralgicznych informacji dla
cyberprzestępców. Opieka zdrowotna może okazać się podatnym na
naruszenia bezpieczeństwa segmentem. Głównie, dlatego że nie
zapewnia wystarczającej ochrony danych. W związku z rozwojem
narzędzi monitorowania aktywności i stanu zdrowia w aplikacjach oraz
urządzeniach związanych z telemedycyną, magazynowane są setki
prywatnych informacji użytkowników, które mogą zostać wykorzystane
przez
hakerów
do
przestępczych działań.
To jak na razie jedynie
przewidywania.
Czy
rzeczywiście okażą się
słuszne?
Miejmy nadzieję, że będą
to tylko złe proroctwa.

Warsztaty chemiczne dla gimnazjalistów
W miesiącu lutym w gimnazjaliści z naszej szkoły wzięli
udział w zajęciach zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Sokołowie Młp. Warsztaty dla uczniów klas trzecich
gimnazjum odbywały się w ramach Seminarium „Wybrane problemy
chemii”. Zajęcia przygotowała i prowadziła nauczycielka chemii, pani
mgr inż. Anna Smotryś.
W
spotkaniu
uczestniczyło 8 uczniów
z klasy IIIA razem
z opiekunem p. mgr
Aleksandrą
Piróg
(w zastępstwie będącej
na zwolnieniu lekarskim
p. M. Maziarz).
Zajęcia miały na
celu zachęcić młodzież do głębszego zainteresowania się chemią
poprzez możliwość poznania w praktyce podstawowych technik
stosowanych w laboratorium chemicznym.
Seminarium składało się z
i warsztatowej. W części wykładowej
wybranych problemów chemii, m. in.
katalizatorów.
Dla
zobrazowania
zaprezentowane
zostały
dwa
doświadczenia:
katalityczny
rozkład nadtlenku
wodoru
w obecności tlenku
manganu (IV) jako
katalizatora, oraz ta
sama
reakcja
z
zastosowaniem

2 części: wykładowej
zostało omówione kilka
funkcje i zastosowanie
działania
katalizatorów

innego katalizatora – dichromianu (VII) potasu w obecności substancji
pianotwórczej. Badano również wpływ pH środowiska na właściwości
utleniające manganianu (VII) potasu. Uczniowie obserwowali zmiany
barwy roztworów pod wpływem zachodzących reakcji. Inny poruszony
problem dotyczył kontrolowania przebiegu reakcji zachodzących ze zmianą
odczynu w obecności wskaźników pH. Zaprezentowano reakcję
otrzymywania zasady sodowej z sodu oraz zobojętnienia powstałej zasady
kwasem solnym wobec fenoloftaleiny.
W części warsztatowej uczniowie samodzielnie, korzystając
z instrukcji, przeprowadzali proste doświadczenia dające możliwość
zaznajomienia się ze szkłem laboratoryjnym i podstawowymi technikami
laboratoryjnymi. Wykonali miareczkowanie alkacymetryczne kwasu
siarkowego (VI) zasadą sodową wobec oranżu metylowego, wykrywali
jony metali obecne w analizowanych roztworach w drodze reakcji
strąceniowych, rozdzielali mieszaniny za pomocą rozdzielacza oraz
zestawu do filtracji.
Odbyte warsztaty bardzo podobały się trzecioklasistom
i przyczyniły się do pogłębienia ich wiedzy chemicznej oraz wzbudziły
w nich pasję do odkrywania tajników tej nauki.

Prawdy i mity - smog
Smog to zanieczyszczenia
pochodzenia
antropogenicznego
utrzymujące
się
w powietrzu w wyniku
niesprzyjających zjawisk
atmosferycznych:
bezwietrznej pogody, mgły
czy inwersji.
MIT: smog jest tylko
w Krakowie
W Polsce łatwiej jest wymienić miejsca czyste, niż te z brudnym
powietrzem. Generalnie, szczęście mają ci z nas, którzy mieszkają w dobrze
przewietrzanych miastach i wsiach szczególnie nad morzem. Praktycznie
cała reszta kraju oddycha brudnym lub bardzo brudnym powietrzem. 33 z 50
miast z najgorszym powietrzem w Unii leży w Polsce.
FAKT: Londyn czystszy niż Lądek Zdrój
To z czym mamy do czynienia w Polsce w okresie grzewczym, to smog typu
londyńskiego. Nazwa pochodzi od stolicy Wielkiej Brytanii, w której, w
wyniku smogu panującego między 5 a 9 grudnia 1952 roku zmarło 12
tysięcy ludzi. To otrzeźwiło władze i spowodowało drastyczne zmiany,
w wyniku których dzisiejszy Londyn jest dużo czystszy niż większość
polskich uzdrowisk. Np. w Rabce Zdrój norma rakotwórczego
benzo(α)pirenu jest ponad 8-krotnie przekroczona. W stolicy polskich Tatr,
Zakopanem odnotowuje się ok. 900 % normy. W Londynie stężenie
benzo(α)pirenu jest z kolei na poziomie 20% normy.
MIT: smog jest tylko w dużych miastach
W pierwszej dziesiątce rankingu WHO na najbardziej zanieczyszczone
miasta w Europie jest siedem polskich miejscowości, w tym Żywiec
i Pszczyna. Jeśli będzie nowa edycja, to na pierwszym miejscu w Europie nie
będzie już Żywiec, a Nowy Targ, w którym stację zamontowano niedawno
i okazało się, że powietrze jest tam dużo gorsze niż w owianym złą sławą
Krakowie. Nie ma w Polsce miast i wsi czystych, są tylko nieprzebadane.
FAKT: smog zabija
Istnieje wiele badań epidemiologicznych, przeprowadzanych na dużych
populacjach, które potwierdzają, że w czasie wysokich stężeń pyłów
zawieszonych umiera znacznie więcej ludzi. Z najnowszych analiz
specjalistów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca i Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego wynika, że stężenia zanieczyszczeń na poziomie alarmu

smogowego oznaczają ok. 8 proc. zgonów więcej niż zwykle w wyniku chorób
sercowo-naczyniowych. O 12 proc. zwiększa się ilość pacjentów z zawałem serca.
Zwiększona śmiertelność utrzymuje się też przez kilkanaście dni po epizodzie
smogowym. Co może wydawać się zaskakujące, większość zgonów w wyniku
smogu wiąże się właśnie z chorobami układu krążenia (2/3), a mniejszość (1/3)
z chorobami układu oddechowego. Europejska Agencja Środowiska szacuje,
że w wyniku smogu umiera rocznie ok. 47000 Polaków – 15 razy więcej niż na
polskich drogach. Smog ma też inne następstwa zdrowotne, takie jak częstsze alergie,
zaburzenia płodności, a nawet poronienia oraz zmniejszenie wagi urodzeniowej
u noworodków.
FAKT: smog jak palenie papierosów
Smog zawiera rakotwórczy benzo(α)piren, czyli substancję znaną z etykiet
papierosów. Oddychając polskim powietrzem "palimy" biernie. I tak, przeciętny
warszawiak, mały czy duży, "wypala" ok. tysiąca papierosów rocznie, krakus
i zakopiańczyk ok. 2-3 tysiące, a mieszkaniec Opoczna czy Nowego Targu prawie
paczkę dziennie.
MIT: przed smogiem nie możemy się chronić
Co robić, jak się chronić? Warto ściągnąć aplikację informująca o stanie powietrza w
naszym otoczeniu. Jest ich kilka, choćby „Zanieczyszczenie powietrza” czy „Jakość
powietrza w Polsce” autorstwa GIOŚ. Nie wolno w smogu biegać czy spacerować.
Szczególnie nie powinny w tym czasie wychodzić na zewnątrz osoby starsze,
schorowane, dzieci i kobiety w ciąży. Warto zainwestować w odpowiednią maskę z
filtrem HEPA, a także w oczyszczacz powietrza, który należy postawić w pokoju
dziecięcym lub w sypialni.

