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KURIER SZKOLNY
Warto przeczytać!
Projekt– nie taki straszny...
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Samorząd Szkolny
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Chcę zmienić
świat na lepszy

S.6-7

Jak poderwać dziewczynę?

S.8

Jacy jesteśmy?

S.9

Kochamy swoich pupilów

S.13

Zanieczyszczenie środowiska
„Sierpniowe Niebo”

S.14

Bitwa na głosy

Piszemy o sobie i szkole!
DRODZY PEDAGODZY!
Z okazji Waszego święta życzymy Wam
niesłabnącego zapału
do kształtowania naszych umysłów, serc
i sumień. Umiejętności
przezwyciężania największych nawet trudności, a także tego, by
Wasza praca zawsze
przynosiła szybkie
plony.

S.16
S.17

Dlaczego 14 października
obchodzimy święto nauczycieli?
Dzień Edukacji Narodowej nazywany
tradycyjnie Dniem
Nauczyciela jest
obchodzony w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14
października 1773 roku.
Komisja Edukacji Narodowej została powołana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu. Inicjatorem jej
powstania był ksiądz Hugo Kołłątaj. Pełna,
pierwotna nazwa komisji brzmiała: "Komisja
nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca". KEN była pierwszym ministerstwem
oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego
typu instytucją w Europie. Zlikwidowała monopol oświatowy kościoła, realizowała postępowe idee pedagogiczne swoich czasów,
wprowadziła nowoczesne programy, metody
i organizację nauczania, dążyła do zmniejszenia różnic stanowych w oświacie.

Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia trzystopniowego podziału, należało: opracowanie nowych systemów
nauczania, wprowadzenie
podręczników w języku polskim, wprowadzenie
polskiej terminologii naukowej, reformę Akademii
Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla
nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania
fizycznego, utworzenie "Towarzystwa do Ksiąg
Elementarnych" (instytucja opracowująca podręczniki
i programy nauczania), dopuszczenie dziewcząt do
edukacji na równych prawach z chłopcami.

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na świecie w różnych dniach:
w Argentynie 11 września, w Brazylii 15 października,
w Chinach 10 września. World Teacher's Day - Światowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO
obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października.
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TYLKO 187 DNI
ROBOCZYCH DO OGARNIĘCIA
……..i 113 DNI WOLNYCH OD
ZAJĘĆ!
2 września 2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych

14 października 2013
poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2013 piątek

Wszystkich Świętych - dzień świąteczny ustawowo wolny
od zajęć

11 listopada 2013 poniedziałek

Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny od zajęć

28 listopada 2013
czwartek

Andrzejki

6 grudnia 2013 piątek

Mikołajki

23-31 grudnia 2013
17 stycznia 2014
20 I - 2 II 2014
14 luty 2014 piątek
1 kwietnia 2014 wtorek
11 kwietnia 2014
piątek

Zimowa przerwa świąteczna
Koniec I semestru
Ferie zimowe
Walentynki
Sprawdzian po klasie szóstej
Rekolekcje

17- 22 kwietnia 2014

Wiosenna przerwa świąteczna

23-25 kwietnia 2014

Egzaminy gimnazjalne

1 maja 2014 czwartek

Międzynarodowe Święto Pracy- dzień świąteczny ustawowo wolny od zajęć

3 maja 2014 sobota

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień ustawowo wolny od zajęć

7 maja 2014 środa

Święto szkoły

19 czerwca 2014 czwartek
27 czerwca 2014

Boże Ciało
Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

Kurier Szkolny
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Projekt jest w formie zliczenia. Nie jest taki straszny jaki się wam wydaje. Trzeba włożyć trochę pracy, ale się opłaca. Przy prezentacji zawsze wszyscy
się denerwują, ale to nic strasznego. Stres mija
w trakcie pokazu. Warto dać
z siebie wszystko.
Projekty, które robiliśmy, wydawały się

WYPOWIEDZI
DOŚWIADCZONYCH
KOLEGÓW

bardzo trudne, a w rzeczywistości okazały
się proste. Przed ich prezentacją, mieliśmy Nowe i nieznane zawsze
lekkie obawy, ale wszystko wyszło jak naj- powoduje lęk, ale musimy
lepiej. Naprawdę nie musicie się obawiać.
przez to wszystko przebrnąć. Jeszcze DUŻO
przed Wami. Projekt gimnazjalny to dopiero początek
O co najczęściej pytamy?
wchodzenia w dorosłe życie! Życzymy powodzenia młodszym
kolegom i koleżankom! Głowa i góry!
Odpowiedzi specjalistów
Jeżeli uczniowie w ramach projektu unijnego będą realizować zespołowe, planowe działanie mające na celu rozwiązanie jakiegoś problemu pod opieką nauczyciela i z
zachowaniem kolejnych etapów, innymi słowy – jeśli
projekt spełnia wymagania rozporządzenia, nie ma przeszkód, aby udział w nim wpisać na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Jak liczny powinien być zespół projektowy?
Rozporządzenie nie narzuca, ilu uczniów powinno tworzyć poszczególne zespoły projektowe. Wiadomo jednak, że najbardziej efektywnie pracują zespoły małe,
liczące od 3 do 5 osób.
W jaki sposób powinno się dobierać członków zespołów projektowych?
Zespół projektowy powinien być zróżnicowany pod
względem płci, potencjału intelektualnego, uzdolnień
Czy uczeń może realizować więcej niż jeden projekt
itp. Nie zaleca się doboru losowego, niedopuszczalny
edukacyjny? Jeśli tak, to czy każdy z nich będzie
jest też podział na uczniów lepszych i słabszych. Przyuwzględniony na świadectwie ukończenia gimnazjum? znanie uczniom całkowitej swobody w zakresie doboru
Uczeń może realizować więcej projektów, lecz na świanie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może dodectwie ukończenia gimnazjum zostanie wpisany tylko
prowadzić do sytuacji, w której niektóre osoby nie zostajeden – ten, który sam wskaże.
ną wybrane do żadnego z zespołów i będą czuły się odCo stanie się w sytuacji, gdy uczeń nie zrealizuje pro- rzucone. Poza tym udział w projekcie jest doskonałą
jektu?
okazją do uświadomienia uczniom, że w życiu nie będą
Uczeń nie uzyska wpisu o realizacji projektu na świadec- współpracować tylko z tymi osobami, z którymi by
twie i otrzyma stosowną ocenę zachowania.
chcieli. Bardzo cenna w tworzeniu zespołów może okaCzy udział ucznia w projekcie może zakończyć się oce- zać się pomoc wychowawcy.
ną z jednego lub kilku przedmiotów?
Czy uczniowie z różnych klas mogą pracować w jedZapis rozporządzenia wskazujący na wpływ udziału w
nym zespole projektowym?
projekcie na ocenę zachowania ucznia nie wyklucza uzy- W treści rozporządzenia nie ma przeciwwskazań, aby w
skania oceny z jednego lub kilku przedmiotów. Decyzja
skład zespołów projektowych wchodzili uczniowie z
dotycząca tej kwestii podejmowana jest na poziomie
różnych klas. Decyzje dotyczące tego typu rozwiązań
szkoły. Należy jednak pamiętać, że w metodzie projektu organizacyjnych podejmowane są na poziomie szkoły.
ocena wyrażona stopniem nie jest najważniejsza. Uczeń
Jak długo powinna trwać realizacja projektu gimnapowinien otrzymać od nauczyciela przede wszystkim in- zjalnego?
formację zwrotną na temat swojej pracy na poszczególCzas realizacji projektu zależy od jego tematu i specyfinych etapach projektu.
ki – może to być do kilku tygodni do kilku miesięcy.
Czy przedsięwzięcia realizowane w szkołach
ramach projektów unijnych mogą być uznane ZESPÓŁ REDAKCYJNY: A. Krupa, W. Michalik , G. Janusz,
G. Ciupa, P. Korzystka. OPIEKUNOWIE:G. Kogut, M. Dziedzic
za projekty gimnazjalne?
Czy realizacja projektu edukacyjnego jest obowiązkowa dla wszystkich klas gimnazjalnych? Każdy uczeń
gimnazjum musi uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym. Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązek ten dotyczy już wszystkich klas gimnazjalnych,
ponieważ wszystkie realizują nową podstawę programową. Termin realizacji projektu, zgodnie z treścią rozporządzenia (szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z
radą pedagogiczną), jest ustalany w szkole. Przesuwanie
udziału w projekcie do III klasy wydaje się jednak mniej
korzystne, ponieważ uczniowie, ze względu na przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, będą mieli mniej czasu na realizację projektu.
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NOWA SZKOŁA NOWE
NIESPODZIANKI!

Mój start w gimnazjum!
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poszłam na wagary
byłem na randce
solidnej nauki
dostałem szóstką z matemanowych wyzwań
tyki
odpowiedzialności za swoje życie.
zbuntowałem się przeciw
rodzicom
10 PRZYKAZAŃ GIMNAZJALISTY
znalazłam chłopaka
ogoliłem się
1.Nie kuj na blachę, pamiętaj, że możesz wykorzystać tylko 4 proc. swego mózgu.
nauczyłam się samodzielności 2.Przerwa to krótkie święto, ciesz się, byleby nie głośno.
pojechałem sam na kolonię
3.Nie zjadaj ołówków - lasów coraz mniej.
zakochałem się
4.Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji -zostaw na później.
GIMNAZJUM TO KONIEC:

popisywania się przed
dziewczętami
dziecinady z podstawówki
dobrych ocen
marzeń o zostaniu
strażakiem
szaleństw
prostych zadań

5.Nie bój się nauczycieli - to też ludzie.
6.Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak końca świata, to dopiero początek.
7.Nie zgrzytaj zębami przed sprawdzianem, twój dentysta ma jeszcze innych
pacjentów.
8.Nie denerwuj się podczas oddawania sprawdzianów, módl
się, by twój zaginął.
9.Jeśli dostaniesz jedynkę, nie załamuj się, tylko wyżal się
przyjaciółce.
10.Nie ucz się tyle - raz się żyje!
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zabawna atmosfe

Jaki był początek dla tych, którzy dziś są
już w klasie trzeciej.
Na początku baliśmy się wielu obowiązków, ciężkiej
pracy, lecz strach
szybko minął.
Wszystko wróciło
do normy.
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MAMY NOWY SAMORZĄD
UCZNIOWAKI WYBRANY
W DEMOKRATYCZNYCH
WYBORACH
Barbara Gardziel — przewod.
Kamila Grabowie — zastępca
przewod.
Kacper Wasilewski— skarbnik
Aleksandra Jasz — sekretarz
Oliwia Niemiec — sekcja sportowa SP
Wiktoria Dąbrowicz — sekcja
sportowa G
Organizacja dyskotek SP —
Aleksandra Karaś, Karolina
Podolec
Organizacja dyskotek G Kacper Zieliński, Miłosz Ficek

Zadania Rady
Samorządu Uczniowskiego
Rada Samorządu Uczniowskiego:
1.
Jest organem przedstawicielskim społeczności
uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania
z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2.
Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.
3.
Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny
oraz czuwa nad terminowością realizacji.
4.
Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.
5.
Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi
szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich
sprawach dotyczących praw uczniów.
6.
Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład
komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku
stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny.
7.
Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia
odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.

8. Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne,
oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę
na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyr.. szkoły.
9. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu
wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły
zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)
10. Członkowie Rady reprezentują
szkołę na zewnątrz.
12. Uchwały Rady, opinie
i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jej członków.
13. Członkostwa w Radzie SU lub
Samorządzie Uczniowskim mogą
być pozbawieni uczniowie, którzy:
• Nie przestrzegają regulaminu
szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
• Uchylają się od wypełniania
obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
• Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach
Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu.
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Kolejny raz udowodniliśmy, że potrafimy pomagać potrzebującym. Tym razem włączyliśmy się w akcję zbiórki makulatury.
Chcemy mieć swój udział w budować studni w Sudanie Południowym. Koszt jednego ujęcia wody w tym biednym kraju to
45 tys. złotych. W dniach od 9 do 14 września zebraliśmy 2 tany papieru. To 150 000 litrów wody dla najbardziej potrzebujących ludzi w Afryce.

Sudan Południowy, jeden z najbiedniejszych rejonów świata. Ponad
Poznajmy Sudan
dwadzieścia lat wewnętrznej wojny
i bardzo trudne warunki
między
północą a południem Sudanu
życia jego mieszkańców, zwłaszcza kobiet doszczętnie wyniszczyły infrastrukturę
południa. Pustkowia, trawiaste przei dzieci!
strzenie, gdzieniegdzie poprzecinane
ubitymi duktami. Życie wyznaczane
jest tu przez przyrodę. To ona decyduje
kto przeżyje kolejne miesiące, kiedy
spadnie deszcz i kto będzie miał wodę

W Sudanie Południowym na około 1700 mieszkańców przypada JEDNO ujęcie wody. Ustawione w kilkunastometrowym
rzędzie żółte baniaki wskazują kolejność oczekiwania w kolejce
do studni. Kobiety dniami i nocami czekają, by napełnić dwudziestolitrowy baniak. Jedna osoba zużywa tu około 6 litrów
wody dziennie, które muszą wystarczyć do picia, mycia i gotowania. Taka ilość wody jest w stanie zaspokoić zaledwie jedną
trzecia minimalnych potrzeb. Przeciętny Europejczyk zużywa
200 litrów wody dziennie.

KURIER

SZKOLNY
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Kraj jest regularnie nękany przez susze i głód.
Szacuje się, że każdego dnia ponad 4 milionom
Sudańczyków z południa nie starcza żywności.
Te trudne warunki, w połączeniu z bardzo ograniczonym dostępem do opieki lekarskiej, prowadzą
do epidemii malarii, cholery, gruźlicy, dengi
i zapalenia opon mózgowych.

Lata wojen domowych pozostawiły wyraźny ślad na populacji
Sudanu Południowego, pozbawiając życia około 2 mln ludzi,
a wielu innych zmuszając do emigracji. Dziś, w czasach
względnego spokoju, uchodźcy wracają do ojczyzny z obozów
w Kenii, Etiopii, Czadzie i Egipcie. To, co tu zastają jest nieraz
przyczyną rozczarowań: nie ma wody, pracy, edukacji – nie ma
perspektyw. Niektórzy decydują się wyjechać powtórnie – i w
większości trafiają do slumsów ugandyjskich i etiopskich miast.
Inni zostają, licząc, że coś się zmieni. Ale czy faktycznie się
zmieni?
Do obowiązków kobiet w Sudanie należy utrzymanie
domu. Nie jest to jednak wyłącznie dbanie o dzieci
i przygotowanie posiłków. Kobiety pracują na roli
i hodują bydło. Przemierzają kilometry do najbliższych
studni aby wrócić z ciężkimi baniakami wody. Często
kilka razy dziennie. Nie ma tu już miejsca na rozwój
osobisty czy pracę zawodową. Sytuacja ta zaczyna się
jednak zmieniać. Coraz częściej kobiety zaczynają myśleć o doskonaleniu umiejętności i własnym rozwoju.

Każdego roku z powodu chorób wywołanych brakiem wody dzieci opuszczają 443 miliony godzin lekcyjnych, każdego roku prawie 1,5 mln dzieci w wieku poniżej 5 lat
umiera w wyniku chorób spowodowanych piciem brudnej
wody i niedostatecznymi warunkami sanitarnymi - to tak
jakby z powierzchni ziemi zniknęło miasto wielkości
Warszawy. To straszne!

str. 8

KURIER SZKOLNY

Z okazji Waszego Święta, chcemy
odkryć przed Wami rąbka naszej damskiej tajemnicy, w kwestii zdobywania
naszych

Miejsce i czas spotkania
nie są nam obojętne.
Dobrym miejsce do rozpoznania uczuć jest
szkoła, lecz na bliższe poznanie się warto
wybrać …....
Aby poderwać dziewczynę trzeba mieć do tego odpowiednie okoliczności. Najlepszym
miejscem do tego będzie dyskoteka lub spotkanie ze znajomymi. Wcześniej czy później
dyskoteka na pewno się odbędzie, a ze znajomymi możesz spotkać się w każdej chwili.
Musisz uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli już
będziesz wiedział, że jakaś jest i będziesz pewny, że ona będzie na dyskotece lub ze znajomymi to wybierz się i ty. Weź ze sobą jakiegoś
kolegę, żeby nie było to zbyt podejrzane.

serc!

Lubimy chłopców ładnie ubranych i...
Chcąc czy nie, musisz jakoś przyzwoicie wyglądać. Niestety nie jest prawdą, że my dziewczyny lubimy twardzieli. Dlatego jeżeli już jesteś
pewny, że tego dnia spotkasz się z nią, to się
przynajmniej dobrze ubierz i wyperfumuj.

Co chcemy usłyszeć!
Wszystko już zostało dopięte na ostatni guzik i plan się realizuje. Jesteś np. na dyskotece, ona też jest. Widzisz, że chwilkę stoi sama. Jest to czas, aby do niej podejść. Jak
zacząć? Trzeba więc zacząć dobrym komplementem. Tylko nie mów jej, że ładnie
wygląda! To za proste. Zresztą, skoro podszedłeś do niej, a nie do innej, to ona doskonale wie, że się ci podoba. Powiedz coś o jej urodzie, ale tak, żeby ją zaskoczyć.

Jeżeli umiesz, zagraj dla niej
serenadę!

Co na koniec?
Na koniec najlepiej powiedzieć, że świetnie się razem bawiliście, pocałować ją i
zaproponować ponowne spotkanie, z tym,
że w bardziej odpowiednim do tego miejscu, np w romantycznej scenerii parku.
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CHŁOPCY

DZIEWCZĘTA

Jacy jesteśmy!
Spójrzcie na nas inaczej,
a poznajcie nas lepiej!

Różnimy się, to prawda. Ale to wcale nie znaczy, że damski punkt widzenia jest lepszy i słuszniejszy.
Czasami warto spojrzeć na świat
oczami tej drugiej osoby. W końcu
świat bez różnic byłby taki nudny!

My lubimy prostotę. Nie każcie nam
się wszystkiego domyślać, bo macie
jak w banku, że nie odgadniemy o co
wam chodzi. I nie świadczy to o nas
źle, po prostu nie umie czytać w waszych myślach, choćbyśmy bardzo
chcieli.

Bardzo często wasze zachowania, gesty
i wypowiedzi są wieloznaczne. My chłopcy zazwyczaj nie jesteśmy aż tak skomplikowani. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Tylko w waszej świadomości
w jakiejś sytuacji postąpiliśmy tak, a nie
istnieją kolory: łososiowy,
inaczej - zapytajcie wprost.
morski czy ultramaryna.
Do nas powiedzcie lepiej, że
coś jest różowe, niebieskie
albo zielone.
Jeżeli na pytanie „Co się stało?"
odpowiecie „Nic", my będziemy
przekonany, że rzeczywiście
wszystko jest w porządku ;).

Większość z was ciągle jest na diecie,
właśnie skończyłyście dietę lub do
niej się przygotowujecie My faceci
jemy wyłącznie dlatego, że jesteśmy
głodni i absolutnie nie zawracamy.

Pamiętajcie, że my zwykle mówimy to, co myślimy. Nie doszukujcie się ukrytych znaczeń w
naszych słowach.

My faceci jesteśmy…. trochę bardziej
skryci w okazywaniu uczuć. Pamiętajcie, że są rzeczy, o których ciężko
nam mówić i lepiej o nie nie wypytywać. Albo przynajmniej nie co pół godziny.

Nie próbujcie traktować nas jak
swoich koleżanek. Postarajcie się
czasem zrozumieć nasz męski
punkt widzenia. Zdecydowanie
lepiej się dogadamy!
My chłopcy uwielbiamy najprostsze
odpowiedzi, czyli
TAK i NIE.

Nie pytajcie ciągle, czy
was kochamy. Takie pytania często nas krępują. Możecie być pewne, że gdybyśmy was cię nie kochali,
nie wybralibyśmy właśnie
was!
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Co roku w okresie jesiennym poruszamy problem spalania odpadów w piecach domowych, ale wcale nie jest lepiej. Kiedy wieczorem idziemy chodnikiem, często widać
z kominów ciemne dymy. Ich drażniąca woń wdziera się
do naszych nosów i ust. Z lekcji chemii wiemy, jakie niesie ona zagrożenia dla naszego zdrowia i środowiska.
Zanim wrzucicie śmieci do pieca,
pomyślcie o innych, nie o sobie !

DYM Z TAKICH KOMINÓW TO CAŁA TABLICA
MENDELEJEWA
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich
temperaturach. A to powoduje wydzielanie się zanieczyszczeń, w dymie z kominów możemy znaleźć całą
tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, to tylko część szkodliwych substancji, jakie
powstają przy spalaniu w przydomowych instalacjach
grzewczych.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i
chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast,
to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z
układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się

Dwutlenek siarki (SO2)
atakuje najczęściej drogi oddechowe i
struny głosowe. Po wniknięciu w ściany dróg oddechowych przenika
do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może również prowadzić do
zmian w rogówce oka.
Tlenek węgla (CO) powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla. Jest
niezwykle groźny, silnie toksyczny. Powoduje ciężkie zatrucia
(zaczadzenie), a nawet śmierć organizmu.
Tlenek azotu (NO) ma działania toksyczne. Obniża odporność organizmu
na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe,
jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne
(m.in. astmę). Tlenki azotu (NOX) są prekursorami powstających w
glebie związków rakotwórczych i mutagennych. W połączeniu z gazowymi węglowodorami tworzą w określonych warunkach atmosferycznych zjawisko smogu, znanego z Los Angeles, Londynu i Meksyku.
Tlenki azotu, po utlenieniu w obecności pary wodnej, mają również
udział w tworzeniu kwaśnych deszczów i ich niszczącym działaniu.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powodują ostre i przewlekłe zatrucia. W grupie węglowodorów aromatycznych duże zagrożenie
stanowi benzopiren, ze względu na właściwości rakotwórcze.
Metale ciężkie odkładają się w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach, uszkadzają układ nerwowy, powodują anemię, zaburzenia snu, agresywność,
mogą wywoływać zmiany nowotworowe.
Pyły powodują podrażnienia naskórka i śluzówki. Niebezpieczne są pyły
najdrobniejsze o wielkości cząstki do 5 mm, które z łatwością przenikają do organizmu wywołując jego zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę.

Apel do dorosłych mieszkańców wsi Gniewczyna
Łańcucka i Gniewczyna
Tryniecka!
Z ubolewanie stwierdzamy bardzo
częste przypadki spalania odpadów
w domowych piecach CO. Tego nie
da się ukryć! Z takich kominów
wydostaje się czarny drażniący
dym. Nie jest on wcale obojętny dla
naszego zdrowia. Zawarte w nim
toksyny i niebezpieczne związki
chemiczne są ogromnie szkodliwe
dla naszego organizmu.
Mówimy stanowcze NIE wszystkim trucicielom! Chcemy być zdrowi i żyć w nieskażonym środowisku.
Jeżeli kochacie nas, swoje dzieci,
nie palcie śmieci!
Uczniowie Zespołu Szkół
w Gniewczynie
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Kochaj siebie samą taką, jaką
jesteś, a miłość wypełni całe
twoje życie.
Marlin Diamond

UŚMIECH JEST
KORZYSTNY DLA
CIEBIE I DLA
ŚWIATA!

Wszystkie twoje zmysły są czujne
i aktywne. Wesprzyj tę zewnętrzną
żądzę czynu wewnętrzną siłę swojej
duszy. Taką medytacja nazywa się
„ uśmiechem wewnętrznym”

"Człowiek jest tyle wart, ile daje
z siebie innym"

Stań pośrodku pokoju w lekkim
rozkroku, tak aby całe stopy przylegały
do podłogi. Zamknij oczy. Teraz wyczaruj
na twarzy swój najpiękniejszy, promienny
uśmiech i trwaj tak, czując, jak rozprzestrzenia się od głowy i stopniowo ogarnia
cię całą. Niech dotrze do każdej komórki
ciała.. Oddychaj głęboko i uśmiechaj się
z całego serca. Ten uśmiech należy tylko
do ciebie. Następnie otwórz oczy i podaruj
uśmiech całemu światu, który cię otacza.
Powtarzaj to tak często jak tylko możesz!

To motto Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".
Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los z całej Polski.

Pomagamy Justynie
Jak co roku, tak również w roku obecnym, nasza szkoła
włączyła się w sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji
"Pomóż i Ty". W tym roku dochód ze sprzedaży Fundacja przekazuje na rzecz 22-letniej Justyny Niedziałek,
która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r.
straciła 4 palce prawej dłoni. Justyna aktualnie studiuje,
aby móc w przyszłości realizować swoje marzenia. Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu
dorosłym ułatwią jej specjalistyczne protezy palców.
Ich koszt to około 65 000 zł. W tym roku szkolnym
dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 102zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję oraz życzymy dużo
radości i pomyślności Justynie, jak
i innym podopiecznym Fundacji
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3 października br. byliśmy, klasy
1-3 gimnazjum w kinie HELIOS
na filmie „Sierpniowe niebo”
Oto nasze wrażenia i opinie
Według mnie film pt. ,,Sierpniowe niebo 63 dni chwały’’ został ukazany w bardzo ciekawy i interesujący sposób. Najbardziej podobała
mi się historia dwojga ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli być razem.
Film jest bardzo ciekawy. Ukazuje walkę powstańców, ale i czasy teraźniejsze. Pokazuje pamięć dzisiejszych ludzi wobec polskich bohaterów
narodowych. Trzyma w napięciu, potrafi przestraszyć. Nie brakuje w nim
drastycznych scen walki. Całość została oprawiona w muzykę, która ma
na zadanie, dać nam do myślenia, czy rzeczywiście jesteśmy patriotami.
Oprócz tego mówi o okrucieństwie Niemców, ale i o tym, że niektórzy
z nich byli wrażliwi i wstąpili do wojska z przymusu.
Film ,,Sierpniowe niebo” zadaje nam pytanie, czy warto pamiętać o
Powstaniu Warszawskim? Obrazuje niechęć do tej sprawy bogatych
polskich ludzi. Do filmu została dobrze dobrana ścianka dźwiękowa.
Minusem jego jest to, że nie idzie do przodu, cały czas jest jeden wątek.
Film bardzo mi się podobał. Był bardzo ciekawy, pokazywał jak walczyli
nasi rodacy. Spodobało mi się też porównanie z czasami współczesnymi.
W dawnych czasach najważniejsza była wolność, w teraźniejszych
najważniejszy jest pieniądz. Niezwykle ciekawe były urywki z nagrań powstańców..
Film Pt. „Sierpniowe niebo 63 dni chwały’’ podobał mi się, ponieważ prawdziwie ukazał, jak w dzisiejszych czasach traktuje
się historię. Pokazał też, jak żyło się w czasie Powstania Warszawskiego.
Według mnie film był bardzo interesujący. Ukazał kilka ważnych
wydarzeń z życia Polaków. Bardzo wzruszyła mnie wrażliwość ludzi
na cierpienie innych. Film pokazał nam wydarzenia z historii drugiej
wojny światowej.
Film Pt. ,,Sierpniowe niebo 63 dni chwały’’ podobał mi się, ponieważ byli przedstawieni młodzi ludzie, którzy chcieli prawdy o
Powstaniu Warszawskim. Były piosenki RAP, bardzo mi się podobały. Film oceniam na dobry.

Moim zdaniem film był bardzo ciekawy, zawierał dużo scen wojennych.
Była bardzo fajna muzyka. Dowiedzieliśmy się dużo na temat Powstania
Warszawskiego.
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Ruszyła druga edycja
Bitwa na głosy!
Nie da się ukryć, lubimy śpiewać, tańczyć i bawić się.
Zresztą, kto tego nie lubi?
Micha

ia i
Bas

Ola

Przypomnijmy sobie jak
bawiliśmy się w I edycji
BITWY NA GŁOSY.
Jakie to były emocje!
Kuba i Bartek

lina i G
abrysi
a

1 października 2013r. odbyły się
pierwsze zapisy i podział na
grupy. W efekcie powstały trzy
chętne do tańca i śpiewu drużyny. Prowadzą je najstarsi, doświadczeni uczniowie w szkole.
Niedługo pierwsze próby.
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Czy ptaki potrafią latać do
tyłu?
Jedynie KOLIBRY. Zawisają
one w powietrzu.
I mogą latać w
dowolnym kierunku. To bardzo im ułatwia picie nektaru z
kwiatów.

Słowo „fotografia” pochodzi od greckich słów „światło” i
„pisać”. Najstarsze znane fotografie pochodzą z 1826r.

Lamy to
piękne zwierzęta. Żyją
w Afryce
Południowej, są blisko spokrewnione z
wielbłądami.
Służą do transportowania towarów oraz jako źródło mięsa. Lamy są mniejsze niż wielbłądy; ważą około 150 kg i
mają ponad 1 m wzrostu.

Rusałka pawik ma przepiękne koła na skrzydłach,
które wyglądają jak oczy,
ale nie mają one nas zachwycać. Ich zadaniem
jest odstraszać wrogów
oraz chronić motyla przed
niebezpieczeństwem.
Psy słyszą dźwięki o dużo
wyższej częstotliwości niż
ludzie, nawet do 65 000 Hz.
To dlatego słyszą one
gwizdki dla psów, a my ich
nie słyszymy. Nietoperze
mogą słyszeć dźwięk powyżej 100 000 Hz.

Mówimy, że ptaki maja
ptasi móżdżek! To nieprawda. Ptaki krukowate i
papugi należą do najinteligentniejszych zwierząt na
ziemi obok ssaków człekokształtnych i delfinów. To
właśnie cześć mózgu zwana
móżdżkiem jest u nich bardzo rozwinięta.

Masz ochotę na
B
coś słodkiego, ale nie chce ci
cia lok
się długo stać przy kuchni? Najlepszym
sm ste jest
nie aku m, d szy
ciastem będzie blok!
trz je, obr bkim
eb a n ze
a g aw
o p et
iec
!

Jak przyrządzić?
Herbatniki wraz z waflami pokruszyć do garnka. Wodę,
cukier i margarynę zagotować w osobnym naczyniu.
Kakao i mleko w proszku razem wymieszać, po czym
ciągle mieszając wlewać zagotowaną masę. Do tego co
uzyskamy dodać pokruszone produkty i dokładnie wymieszać. Formę wysmarować tłuszczem, następnie przełożyć
do niej masę. Wstawić do lodówki, bądź zimnego
pomieszczenia i czekać, aż ciasto będzie gotowe :)

Składniki:
- mleko w proszku
(500g)
- herbatniki lub wafle,
może być to i to, bierzemy na ilość jaką chcemy uzyskać.
- 5 łyżek kakao
- 1.5 szklanki cukru
- kostka margaryny
- pół szklanki wody

Rada praktyczna
Zalaną masę należy mocno mieszać, gdyż jest to
strasznie trudne, szybko stygnie. Czas przygotowania, ok. 15 min, aby wyjąć gotowe ciasto z lodówki
należy poczekać, aż ono zastygnie, ok.3 godz. Nie
możemy przesadzić z ilością herbatników, gdyż
ciasto będzie się źle kroiło i rozpadało się.
SMACZNEGO!

KURIER SZKOLNY
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Kochamy swoich pupilów, ale
czy wszystko o nich wiemy?
Na świecie żyje do pól miliarda psów.
Do największych i najcięższych spośród
psów domowych należy staro-angielski
mastil
i powszechnie znany bernardyn.
Masa dorosłych osobników tych dwóch
gatunków wynosi 75-90 kg. Najcięższy (145
kg) i największy (wysokość w kłębie 89 cm)
mastfl należał do mieszkańca Londynu.
Najcięższy bernardyn (waga 140,5 kg, wysokość w kłębie - 99 cm) - do mieszkańca
stanu Michigan w USA.

Psy się pocą! Większość słyszała, że
psy się nie pocą, dlatego dyszą. Częściowo jest to prawda, ale faktem jest,
że psy mają gruczoły potowe na podeszwach łap.

Nawet niewielkie ilości tych artykułów
spożywczych mogą zakłócić pracę psich
nerek: winogrona, rodzynki, czekolada,
orzechy makadamii, gotowana cebula oraz
cokolwiek z kofeiną. Także nasiona jabłek
i gruszek zawierają małe ilości arszeniku
i mogą być zabójcze dla psów.
Nie karm psa "ludzkim" jedzeniem!

Rekord skoku wzwyż należy do
owczarka niemieckiego, który pokonał ścianę o wysokości 3,48 m. Najdłuższy
skok (9,14 m) wykonał pies w pogoni za
zającem, przeskakując przy tym płot o wysokości 1,4 m. Najrzadszym obecnie psem
jest amerykański terrier bezwłosy. Jego
populacja nie przekracza setki. Większość
należy do jednej rodziny w stanie Louisiana
(USA)

Psie "linie papilarne" są na nosie.
Odcisk nosa psa jest
tak samo unikatowy
jak odcisk palca człowieka. Za jego pomocą można zidentyfikować konkretnego psa.

rasy Chihuahua

Psy mają niesamowity węch.
Wyczuwają wiele rzeczy, których my nie jesteś w stanie
wywęszyć, w tym raka, epilepsję i cukrzycę. Naukowcy
odkryli, że psy wychwytują
nietypowy zapach generowany przez zmienione komórki.
Tak! Psy mogą wywęszyć
chorobę!
nie
aktual z
m
y
h osob
niejsz
Najm h dorosłyc s",
t
c
żyjący jest „Peqnu k rasy
e
s
ników rowy pie ść - od
u
t
o
minia hua (dług 5 cm,
a
2
Chihu do ogona głowy 30 g).
6
m a sa
Psy żyją przeważnie od 8
do 15 lat, rzadko o parę
lat dłużej. Najdłużej żyjącym psem (29 lat i 5 miesięcy) był owczarek australijski. Najwięcej, bo aż
23 młode, z których
wszystkie przeżyły, urodziła suka amerykańskiego Uwhounda w 1944 r.
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Jujutsu lub jujitsu

Ju-jitsu to dosłownie „łagodna sztuka” samoobrony. Jednak mimo tej prostej definicji jest to sztuka bardzo
skomplikowana. Jak wynika z jej historii łączy ona w sobie
wiele różnych elementów. Ta właśnie cecha sprawiła również, ze jujitsu stało się prasztuką, tj. sztuka z której rozwinęły się inne sztuki walki (czy raczej inne do – drogi), takie
jak:
judo (droga do zwinności, droga ustępowania) i aikido
(droga umysłu i ducha) wywodzące się wprost z ju-jitsu,
czy tez kenpo i niektóre style karate zawierające wśród
swoich technik wiele elementów pochodzących z ju-jitsu.

4 września 2013 roku, w naszej szkole odbyły się
pokazy jujutsu, przygotowane przez trenerów
klubu Aikido w Przeworsku.
Zobaczyliśmy wiele efektownych chwytów wykonanych przez trenerów. Podobały nam się bardzo,
bo nagradzaliśmy je gromkimi brawami.
Kto z nas zapisze się na treningi?
Jujitsu to staro japońska sztuka walki, którą ze
względu na różnorodność technik, można uprawiać
bez względu na wiek i predyspozycje. Ćwiczenia
ogólnorozwoje i sprawnościowe poprawią naszą kondycję i mogą być doskonałą formą spędzenia wolnego czasu. Ci co podejdą do treningów bardzo poważnie – mogą być coraz lepsi, mogą wygrywać w turniejach, mistrzostwach, czy zawodach sztuki walk
i poczuć dreszczyk emocji.
Ju-jitsu jest wiec kombinacja wielu technik. Zawiera
w sobie zarówno rzuty i dzwignie (judo), uderzenia
i kopnięcia (karate), wykorzystywanie siły i impetu
przeciwnika (aikido). Taka złożoność sprawia, ze jujitsu jest stosunkowo trudna sztuka ale jednocześnie
jest nadzwyczaj skutecznym systemem samoobrony,
a adepci tej sztuki uzyskują wszechstronne przygotowanie, które może być wykorzystane w samoobronie.
Jednak trzeba również podkreślić, ze filozofia ju-jitsu
kładzie nacisk na niestosowanie przemocy. Jednocześnie ju-jitsu jest również forma relaksacji.

CZEGO NAJBARDZIEJ NIE LUBISZ W SZKOLE?
„Hej! Skończyły się wakacje i znów ta …… szkoła. Nie lubię jej bardzo, ale nie mam wyjścia!
Muszę wstawać i codziennie iść do budy!”
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♦
♦

W SZKOLE NIE LUBI Ę
NAJBAEDZIEJ:
Sztacheta-nie lubię nauki
Kiper-ja, po prostu szkoły
Bolec-nie lubię geografii
Mandaryna-za krótkie przerwy
Olcze - za często są kartkówki
i sprawdziany
Szynszyl - czytać lektur
Ola-wstawania rano
Kunegunda-dni szkolnych
bez WF
Piłka-za dużo pisania
Zosia - stresu przed pytaniem
Wojtek– pisania na tablicy
Języków obcych– nigdzie nie
wyjadę za granicę

Nauka jest piękna!
Nie bądź egoistę–
pozostaw ja innym.
Nawet papier toaletowy wie, że
trzeba się
rozwijać!

KURIER SZKOLNY
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Pij mleko, nie wysyłaj krów na bezrobocie.
Zeus też był elektrykiem.
Kazimierz nad Wisłą — już tu nie
mieszka.
Wszyscy myślą tylko o sobie, tylko ja
myślę o mnie.
Nie doprowadzaj wojownika do stanu,
by wyszedł z siebie — będzie ich
dwóch.
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Dlaczego orkiestra nie gra na moście?
Bo most to nie instrument.

Kawały o Jasiu i o szkole
W klasie. Pyta pan od przyrody:
- Jasiu, czy chronisz środowisko?
- Tak. Wczoraj schowałem tacie packę na
muchy.
Na lekcji geografii pani pyta:
- Jasiu, gdzie leży Kuba?
- W łóżku, bo jest chory, proszę pani.
Nauczycielka
Dwie blondynki stoją na przystanku
zwraca się do
Dwie blondynki stoją na przystanku.
uczniów:
Jedna mówi do drugiej:
- Pamiętajcie dzie-Jakim jedziesz autobusem?
ci, zawsze trzeba
-Z numerem 1. a ty?
słuchać rodziców!
-Z numerem 2.
- To ja mam proNagle przyjeżdża autobus z numerem 12. blem - mówi Jasio
- mama śpiewa w
Jedna mówi do drugiej:
zespole disco polo!
-Ooo… Jedziemy razem!

GNIEWCZYNA
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