HUMOR

- Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznajmia Jasiu
w szkole.
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - mówi
wychowawczyni.
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lekcjach.
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.
- Nie wiem, jeszcze nie pisała.
- To gdzie ona jest?
- W Niemczech.
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W NUMERZE
ZADANIE NUMERU:

Dwie liczby dwucyfrowe różnią się od siebie o 5;
obie są podzielne przez 5; ich suma podniesiona do
kwadratu jest liczbą, którą otrzymamy pisząc te
liczby obok siebie. Jakie to liczby?

aktualności szkolne
prawdy i mity – koty

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata do szkolnej wycieczki
w wysokości 10 zł.
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Aktualności szkolne
Drugiego maja w naszej szkole
odbyła się uroczysta akademia poświęcona
226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Program słowno - muzyczny
przygotowany przez gimnazjalistów pod
kierunkiem p. mgr Agnieszki Biały, p. mgr
Moniki Ślońskiej i p. mgr D. Kosaka został
przedstawiony w kościele parafialnym 3.05.2017r.
Dnia 5 maja 2017r. odbyło się Spotkanie SKC
z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia „Integracja bez
Granic”. Wolontariusze wraz z Opiekunami i p.
Dyrektor udali się do Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego im. Stanisława Paszka w
Nowej
Sarzynie.
Tam
gimnazjaliści
zaprezentowali się w krótkim występie
muzycznym. Na koniec spotkania podopieczni
Stowarzyszenia zostali obdarowani prezentami
zakupionymi przez naszych wolontariuszy.
9 maja 2017r. uczniowie naszego
gimnazjum udali się do MGOKSiR w
Sokołowie Młp. w celu uczestnictwa w
wykładach pt. „Jestem świadomy- nie
biorę” na
temat
dopalaczy.
Spotkanie
połączone zostało z rozstrzygnięciem konkursu
na najciekawszy plakat o przeciwdziałaniu
narkomanii. Z naszej Szkoły wyróżnienie
otrzymały: Gabriela Skomro, Aleksandra
Zybura oraz Kinga Tupaj.
IX edycja Powiatowego Konkursu
biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI
ŻYCIA pod hasłem „Powietrze to życie”,
odbyła się 10 maja 2017 r. w Zespole Szkół
im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.
IV edycja Gminnego Konkursu
Ortograficznego w ZS Górno miała miejsce
19.05.2017r. Organizatorami konkursu byli:

p. mgr L. Perlak, p. mgr M. Ślońska oraz p. mgr. J. Ożóg. Nasze
gimnazjum reprezentowali: Izabela Bizior i Mateusz Krawiec.
Dzień Dziecka i Dzień Sportu odbyły się 1 czerwca. Na boiskach
szkolnych oraz na stadionie tego dnia
rozgrywane były różnorodne konkurencje
sportowe. Ponadto dla uczniów organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji takich jak
konkursy, pokazy oraz poczęstunki.
W dniach 6-7 czerwca 2017r. odbyła się
wycieczka do Warszawy zorganizowana przez panie M. Kot – Nowicką
i A. Piróg. W pierwszym dniu wycieczki gimnazjaliści zwiedzili
Cmentarz, Plac Zamkowy z kolumną króla
Zygmunta III Wazy, mury obronne z Barbakanem,
pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki,
Park Łazienkowski, Polski Sejm, Grób
Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski z piękną XIX
w. fontanną oraz Pałacu Kultury i Nauki.
Dnia 9 czerwca 2017r. uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji
Komendy Miejskiej w Rzeszowie- wydział Prewencji. Mł.
asp. p. Tomasz Surowiak skierował do uczniów wykład
dotyczący zagrożeń w sieci, odpowiedzialności prawnej
nieletnich oraz bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Komers
trzecich
klas
gimnazjalnych. 13 czerwca uczniowie
klas III gimnazjum tego dnia po raz ostatni bawili się
w gronie szkolnym. Tradycyjnie rozpoczęli od poloneza,
następnie częstowali się tortem, robili pamiątkowe
zdjęcia i bawili się w rytmie dyskotekowych przebojów.
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
rozpoczęło się 23 czerwca od udziału w mszy św.
Następnie uczniowie przeszli pod opieką
wychowawców do Szkoły, gdzie wzięli udział w
uroczystym apelu a następnie otrzymali świadectwa.
Po zakończeniu tej uroczystości rozpoczęły się
upragnione WAKACJE.

KONKURS „PIERWIASTKI ŻYCIA”
im. dr Eugeniusza Bernata
pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi
IX edycja Powiatowego Konkursu biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI
ŻYCIA pod hasłem „Powietrze to życie”, odbyła się 10 maja 2017 r. w Zespole
Szkół im. ks. Mieczysława Lachora
w Górnie i zgromadziła 30 uczniów
z 8 gimnazjów (Sokołów Młp., Trzeboś,
Wólka Niedźwiedzka, Nienadówka 1,
Nienadówka 2, Łowisko, Kamień
i Górno). Organizatorami imprezy byli
nauczyciele zespołu matematyczno –
przyrodniczego gimnazjum w Górnie:
mgr Małgorzata Maziarz, mgr Krystyna
Gumienny, mgr Sylwia Chorzępa, mgr
Monika Łach, mgr Anna Marszał, oraz
mgr Aleksandra Piróg. Gośćmi honorowymi konkursu byli: mgr Sławomir
Spaczyński przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm RP inż. Mieczysława
Miazgi, Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów Młp. – mgr Andrzej Ożóg, Sołtys Wsi
Górno – pan Andrzej Krawiec oraz przedstawiciel Rady Rodziców – pani Barbara
Stępień. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor
Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.
Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy
z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę),
prezentację multimedialną lub rozprawkę na temat „Powietrze to życie”. W części
drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe teoretyczne i obliczeniowe,
w których sprawdzana była wiedza z dziedziny chemii i biologii. Część trzecią
stanowiły zadania praktyczne rozwiązywane w grupach.
Oczekiwanie na werdykt jury umilił wszystkim film pt: „Szkolni
dręczyciele” przygotowany przez uczniów klasy trzeciej pod kierunkiem p. mgr
Aleksandry Piróg. Jury w składzie: mgr M. Maziarz – nauczyciel chemii, mgr
Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii, mgr K. Gumienny – nauczyciel biologii,
mgr L. Perlak – nauczyciel języka polskiego, mgr B. Tupaj - nauczyciel plastyki,
mgr D. Kosak – nauczyciel plastyki, mgr J. Rembisz – nauczyciel informatyki,
mgr M. Łach – nauczyciel matematyki, mgr S. Chorzępa – nauczyciel matematyki,
po zsumowaniu punktów z trzech części wyłoniło zwycięzców konkursu.

I miejsce – Patrycja Wąsik z Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej,
II miejsce – Paweł Surdyka z z naszej szkoły., III miejsce – Wiktoria Hudela
z Sokołowa Młp, IV miejsce – Aleksandra Chorzępa z Zespołu Szkół nr 1
w Nienadówce. Oprócz tego jury przyznało następujące wyróżnienia:
wyróżnienie za najciekawszą prezentację – Karolina Bąk z Zespołu Szkół
w Łowisku, wyróżnienie za najładniejszy plakat – Wiktoria Hudela z Sokołowa
Młp., wyróżnienie za najlepszą reklamę – Izabela Osetek z Wólki
Niedźwiedzkiej, wyróżnienie za najciekawszą tablicę informacyjną –
Aleksandra Chorzępa z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce, wyróżnienie za
najlepszą rozprawkę – Natalia Pikor z Trzebosi, wyróżnienie za najlepszy
wynik na teście – Patrycja
Wąsik z Wólki Niedźwiedzkiej,
wyróżnienie
za
najwyższy
wynik z części praktycznej –
Klaudia Ożóg z Zespołu Szkół
Nr 2 w Nienadówce, Aleksandra
Boguń z Łowiska, Wiktoria
Hudela i Anna Rembisz
z Sokołowa Młp.
Na
zakończenie
wszystkim
laureatom
i
uczestnikom
konkursu
wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zasponsorowane przez firmę Smak
oraz przez pana Posła inż. Mieczysława Miazgę.

Szkolni giganci
Na zakończenie przedstawiamy listę
uczniów
naszego gimnazjum wyróżnionych w roku szkolnym
2016/2017.

Sabina Skiba – 5,25; Patrycja Ciupak – 25; Weronika Olszowa –
5,06; Wioletta Chorzępa – 5,13; Anna Sączawa – 5,13; Elżbieta
Burek – 4,88; Anna Żarkowska, 4,81; Anna Wójcik – 4,88;
Klasa III A Gimnazjum – wychowawca mgr Małgorzata
Maziarz.
Uczniowie najlepsi w nauce to:
Izabela Bizior – 5,58; Wioletta Miazga – 4,85; Aleksandra
Nicpoń – 5,15; Karolina Ożóg – 5,23; Paweł Surdyka – 5,15;
Paulina Szostecka – 5,15; Jakub Kiełb – 4,84;

Klasa I Gimnazjum – wychowawca mgr Piotr Gazda.
Uczniowie najlepsi w nauce to:
Blicharska Karolina - 5.06, Burszta Kinga - 4.75, Kida
Gabriela - 4.75, Ciak Wiktoria - 4.81, Czubat Karolina 5.19, Kołodziej Kinga - 5.81, Radomska Alicja - 4.75,
Skomro Gabriela - 5.31, Stec Karolina - 4.88, Zagaja Aneta
- 5.13.
Klasa II A Gimnazjum – wychowawca mgr Monika
Łach.
Uczniowie najlepsi w nauce to:
Aleksandra Zybura – 5,25; Kinga Kowalczyk – 4,94, Marek
Warzocha – 4,75;
Klasa II B Gimnazjum – wychowawca mgr Katarzyna
Bethoon.
Uczniowie najlepsi w nauce to:

Klasa III B Gimnazjum – wychowawca mgr Dariusz Kosak.
Uczniowie najlepsi w nauce to:
Kiełb Barbara – 5,30; Kosak Patrycja – 5,23; Zdeb Aleksandra –
5,38; Słonina Patrycja – 5,11; Wąsik Justyna – 4,84, Burszta
Ewelina – 4,76;

Prawdy i mity - koty
Na temat kotów powstało mnóstwo legend wierzeń
i przesądów. W tym
artykule skupimy
się
na
mitach
związanych z tymi
czworonogami
i
postaramy się je
potwierdzić
albo
obalić.
Czy
każdy
kot nie lubi wody
i zawsze spada na cztery łapy? Warto dowiedzieć się, które
z często powtarzanych powiedzeń jest prawdą, a które tylko
mitem.
Mit: Koty nie potrafią pływać .
Koty, których ewolucja odbywała się w suchych częściach
Eurazji, z natury nie są oswojone z wodą. Pierwsze domowe koty
pojawiły się w pustynnym Egipcie. Jednak badania wykazały, jeśli
zwierzę styka się z wodą od kociaka, bardzo chętnie się w niej chlapie.
W stanie dzikim niektóre koty szukają w wodzie pożywienia. Taraj,
czyli kot cętkowany, spotykany w Nepalu, Indiach i Chinach znany
jest jako pływający kot. Wyjątkowo długie pazury pomagają mu
polować na ryby.
Mit Koty utrzymują równowagę za pomocą wąsów.
Kot za pomocą wibrysów ocenia swoje otoczenie, np. gdy
chce się przedostać przez szczelinę, za ich pomocą szacuje jej
szerokość. Nie mają one jednak ani negatywnego, ani pozytywnego
wpływu na kocią równowagę.
Fakt Kot zawsze wyląduje na czterech łapach.
Spadający kot będzie się starał w locie obrócić tak, by
wylądować łapami do dołu. Wiele kotów przeżywa upadek z dużej
wysokości, ale nie mniejsza ich liczba traci życie lub staje się
kalekami.

Mit: Liżąc swoje rany, koty leczą swoje skaleczenia.
Właściwości antybakteryjne kociej śliny potrafią zapobiec stanom
ropnym w ranach, więc w tym rozumieniu lizanie ran przez koty jest
lecznicze, jednak szorstki język uniemożliwia zasklepienie się rany
i całkowitemu wygojenie.
Mit: Kot powinien codziennie pić
mleko.
Koty zazwyczaj lubią mleko, ale go
nie potrzebują w swojej diecie, jeżeli są
właściwie odżywiane. Niektóre koty często
po mleku maja biegunki, jeżeli wypiją go
zbyt dużo.
Mit: Czarne koty przynoszą pecha.
Tak naprawdę czarny kolor sierści jest pechowy, ale dla czarnego kota
niestety. Dzięki temu zabobonowi, z czasów czarownic i świętej inkwizycji,
są często przeganiane, tępione, wszelkiej maści sataniści i inni osobnicy,
z zaburzeniami różnego rodzaju, uważają właśnie czarne koty za najlepsze do
swoich "obrzędów". Tysiące czarnych kotów na przestrzeni wieków zapłaciło
życiem za ludzkie przeświadczenie o ich związkach z diabłem. Czarne koty
częściej giną po zmroku pod kołami samochodów. W wielu krajach do dziś
czarne koty rzekomo zwiastują nieszczęście, w Anglii zaś - wprost przeciwnie
nieszczęsne przynosi biały kot.
Mit: Pies i kot nie
mogą żyć w zgodzie.
Jak widać na
przykładzie wielu osób,
które mają pod swoja
opieką kota i psa, jest to
kolejny
stereotyp
krzywdzący i kota i psa
Te zwierzaki potrafią
doskonale się dogadać,
albo przynajmniej żyć
obok
siebie
bez
specjalnych awantur.

