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W tym tygodniu przypada wyjątkowe święto -
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Dzień mężczyzn
Dzień Mężczyzn w Polsce obchodzony jest dwa dni po Dniu Kobiet, czyli
10 marca. W tym dniu w polskim Kościele katolickim obchodzone jest nieoficjalne
wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty, którzy zostali skazani na śmierć
w 320 roku za odmowę wyrzeczenia się chrześcijaństwa.
Jednak w wielu krajach Dzień Mężczyzny obchodzony jest 19 listopada. Co ciekawe
- święto to, nie tylko jest symbolem równowagi płci, ale ma też zwrócić uwagę na
(jak podaje Wikipedia) "problemy występujących u mężczyzn zaburzeń psychicznych, toksycznej męskości oraz rosnącej liczbie samobójstw. Inicjatywa ta ma również promować zdrowe wzorce męskości".
Opracowała Oliwia Kurant, II B

14 marca przypada 142. rocznica urodzin
wybitnego naukowca, laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie fizyki Alberta Einsteina
Albert Einstein ur odził się 14 mar ca 1879 r .
To wybitny fizyk teoretyczny jak również laureat Nagrody Nobla. Jest uważany za jednego z największych
fizyków XX wieku obok Newtona, Maxwella czy Galileusza.
Nagrodę Nobla, którą otrzymał w 1921 r. nie dostał za
teorię, lecz za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego.
Co ciekawe, Einstein nie tylko nie pojawił się na gali
wręczenia nagrody, ale też nie chwalił się zbytnio tym
osiągnięciem.
Laureat opublikował rozszerzoną wersję teorii względności, którą nazwano później ogólną teorią względności (sfor mułowanej słynnym wzor em E = m c2
i opartej na niej pierwszych modeli kosmologicznych
oraz przewidywań dotyczących fal grawitacyjnych).
Teoria ta jest uważana za jeden z największych przełomów w fizyce XX wieku.

Einstein to współtwórca teorii fotonu
i dualizmu korpuskularno-falowego światła,
a przez to mechaniki kwantowej. Jest też odkrywcą emisji wymuszonej, statystyki BosegoEinsteina i możliwości istnienia kondensatu Bosego-Einsteina.
W 1999 r. czasopismo naukowe Physics
World w gronie 100 wiodących fizyków przeprowadziło ankietę. Jako największego fizyka
wszech czasów wskazano właśnie Einsteina.
W tym samym roku Einstein był też uznany za
człowieka stulecia według amerykańskiego tygodnika „Time".
Laureat Nagrody Nobla opublikował ponad 450
prac, w tym ponad 300 naukowych. Wniósł też
swój wkład do rozwoju filozofii nauki.
Artykuł przygotowała Natalia Gurda, II B
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Zapraszamy na LEKCJE UKRAIŃSKIEGO Z KASIĄ
Dziś zapraszam do nauki
nazw dotyczących świętowania.

Привітання

UWAGA: W nawiasach
umieściłam wymowę.

zenty

День

Свічки [swiczky] - świecy

Народження [deń

narodżenia] - urodziny

[pryvitannia] - Квіти [kwity] - kwiaty

życzenia

Фейерверк

[feirwerk] -

Подарунки [podarunki] - pre- fajerwerki.
Торт [tort] - tort, ciasto
Kateryna Demkiv,
z klasy I B

Повітряні кульки [powitriani
kul'ki] - balony

Dziś dla wszystkich niespodzianka przygotowana przez Natalię, która
napisała dla Was artykuł w języku angielskim.
Miłego czytania.
IQ TEST
The beginnings of measuring intelligence dates back
to second half of the 19th
century. Back then, instead
of the IQ tests known today,
the method of measuring
reaction times was used. An
important person in the history of measuring intelligence is Alfred Binet, who
believed that there was a

relation between the mass of

ers Terrence Tao (221 IQ),

the brain and human intelli-

Kim Ung-Yong (210 IQ),

gence, therefore he has been

and

measuring the brain of students and pupils for many
years. The first IQ test ap-

Artykuł
przygotowała
uczennica
klasy I B
Natalia
Przybyszewska

peared in 1905 and has been
modernized

and

modified

over time. In these revised
variants, it is still used today.
The greatest geniuses of the
world today are, among oth-

POŁAMANIA GŁOWY !

Zapraszamy do rozwiązania rebusu przygotowanego przez Nikolę Kunysz z II B
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PROMOCJA CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych - święto ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Z tej okazji, drodzy Uczniowie, chciałbym
zaprezentować Wam książkę „Sny wstaną … Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci” Elżbiety Jakimek – Zapart.
Autorka podkreślała wiele razy w prezentacji swojej publikacji, że grypsy pisane przez Łukasza Cieplińskiego w celi
śmierci są wołającego do świata głosem więźniów politycznych. Grypsy Łukasza Cieplińskiego pisane przez niego
podczas kilku miesięcy spędzonych w celi śmierci więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie stanowią niezwykły zachowany zbiór nieoficjalnych listów osoby skazanej
w latach reżimu komunistycznego.
Wasz bibliotekarz, Łukasz Wujec

