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         "Człowiek ujawnia się w
sposobie traktowania
innych."

Lubie wodę...

Gdy była pani dzieckiem, kim chciała pani być?
Kiedy byłam mała miałam różne pomysły na przyszłe życie. Chciałam być lekarzem,
weterynarzem, prawnikiem. Generalnie interesowały mnie zawody "zaufania publicznego".
Chciałam być pożyteczna i pomagać ludziom. 
Kiedy Pani postanowiła zostać nauczycielem?
Ja chyba od zawsze wiedziałam, że zostanę nauczycielem. Moja mama była nauczycielką i
cudowną osobą i wychowywałam się w środowisku zdominowanym przez nauczycieli.
Perspektywa wybrania tego akurat zawodu wracała do mnie raz po raz aż przestałam z tym
walczyć i rozpoczęłam studia na kierunku pedagogicznym. 
Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
Niestety prawie nie miewam wolnego czasu, ale jeśli zdarzy mi się jakaś chwila relaksu to
staram się czytać książki i oglądać wartościowe filmy. 

Czy ma Pani ulubione
zwierzątko?
Mam własne ulubione
zwierzątko. To piesek rasy
maltańczyk. Ma już siedem
lat i jest najwspanialszym
towarzyszem jakiego
można sobie wyobrazić. 
Jaki jest Pani ulubiony
kolor?
Niebieski. Kolor nieba.
Czy podoba się
Pani ta szkoła?

Bardzo!!! To świetna szkoła
i w dodatku położona
całkiem blisko mojego
domu. Uważam, że to
najlepsza szkoła w
Krakowie!

   Wywiad z nauczycielką języka angielskiego 
                  panią Katarzyną Chmurą

           "Z ludźmi jest jak z zegarkami. 
Najważniejsze jest to, co mają w środku" 

Katarzyna Chmura
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 Big Data - fala danych
niedługo nas zaleje!...

Kazimierz Wielki

Kazimierz III
Wielki (ur. 30
kwietnia 1310 w
Kowalu, zmarł 5
listopada 1370 w
Krakowie) –
najmłodszy syn
Władysława
Łokietka,

król polski w
latach 1333–
1370, ostatni
monarcha z
dynastii
Piastów na
tronie polskim.
Jego
działalność 

wojenna była
ogromna. 
Kazimierz III
Wielki
unormował
stosunki z
Czechami i
Zakonem 
Krzyżackim. 

W 1335 uzyskał
od czeskiego
króla Jana
Luksemburskiego

 zrzeczenie się
pretensji do
polskiego tronu. 

W polityce
zewnętrznej
zmuszony był do
prowadzenia wojen,
ale zawsze, robił to
rozważnie i z
sukcesem, a w
polityce wewnętrznej
przeprowadził szereg
korzystnych zmian.
Doprowadził do
ujednolicenia prawa,
rozbudowy systemu
obrony państwa oraz
rozwoju miast. 
Słynne jest
powiedzenie o
naszym polskim
królu, który zastał
Polskę drewnianą , a
zostawił murowaną.

Kazimierz
zreformował też
organizację sił
zbrojnych. Pojawiło
się wiele nowych
machin bojowych,
takich jak:
katapulta, taran, 
wieża oblężnicza. 

big data

bg

Big Data - definicja tego
słowa to ,,termin
odnoszący się do
dużych, zmiennych i
różnorodnych zbiorów
danych, których
przetwarzanie i analiza
jest trudna ale
jednocześnie
wartościowa, ponieważ
może prowadzić do
zdobycia nowej
wiedzy". Prościej to
zbiory danych, które
można analizować

i wyciągać z tej analizy
wnioski. Ilość tych
danych powiększa się
diametralnie z dnia na
dzień. Gigabajty
danych codziennie
rejestrują się na
serwerach na całym
świecie. Jesteśmy
nieustannie pod groźbą
spektakularnego
wylewu danych... 

bg

Któż nie
słyszał o
Kazimierzu
Wielkim 
Rocznica
jego
koronacji
25kwietnia skłoniła

nas do
przypom-
nienia 
jego
postaci.

                    Kazimierz Wielki  
ostatni polski król z dynastii Piastów

naTemat.pl

Akraya

Menager24

Akraya

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katapulta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taran_(machina_obl%C4%99%C5%BCnicza)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_obl%C4%99%C5%BCnicza
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ZAPRASZAMY DO ZWIEDZENIA
ŚWIATA RAZEM Z KSIĄŻKĄ "MAPY"

Polska centralna i południowa

Przedstawiam bardzo ciekawą i nietypową pozycje, bo w tej książce nie
zobaczycie tradycyjnego tekstu, lecz 51 map pokazujących 42 kraje i 6
kontynentów. Na każdej z nich znajdują się  niezliczone ilości obrazków
i jeszcze więcej ciekawostek związanych z nimi. Dowiecie się między
innymi skąd pochodzą bagietki i ile osób mieszka w Islandii. Na końcu
książki oglądniecie flagi wielu krajów jest ich tam więcej niż tych na
mapach.
Z tom książką zwiedzicie cały świat nawet nie wychodząc z domu.
Książka ta jest większa niż inne, które macie w domu ma format A-3.
POLECAM: Alicja Faber
         

Mapa Mizielińskich
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            ŚMIGUS DYNGUS

    16 Kwietnia Święto Wielkiej Nocy

  1 kwietnia to dzień, w którym trzeba szczególnie uważać. Zapewne
czekają nas dziś psoty ze strony rodziny, znajomych a nawet
nieprawdziwe informacje podawane w telewizji. Prima aprilis oznacza
po łacinie po prostu "1 kwietnia". Sam zwyczaj pochodzi
najprawdopodobniej od rzymskich świąt - Cerealiów.Pochodzenie
zwyczaju primaaprilisowego nie jest do końca jasne. Wywodzi się on
najprawdopodobniej z jednego z kwietniowych świąt rzymskich.
Wedle jednej z teorii – z uroczystości Cerealiów obchodzonej 19
kwietnia, podczas której proszono boginię urodzaju Cererę o „prima
aprilis”, czyli urodzajny kwiecień. Według innej – ze święta na cześć
bożka śmiechu i wesołości, przypadającego na 1 kwietnia, kiedy
Rzymianie obchodzili Nowy Rok.

SÓL ZAMIAST
CUKRU 
Wieczorem w
przeddzień prima 
aprilis wsyp do
cukierniczki sól, a
nazajutrz rano
spokojnie czekaj co
się wydarzy. 

KTÓRA GODZINA?
Przestaw w domu
wszystkie zegarki,
budzik także. Taka
dezorientacja od rana
wprawi domowników w
konsternację, a ty
będziesz mieć ubaw.

Niespodzianka

Święta Wielkanocne to
najstarsze i
najważniejsze święta
chrześcijańskie.
Obchodzone są na
pamiątkę śmierci i
zmartwychwstania
Jezusa.Punktem
kulminacyjnym Świąt
Wielkanocnych jest
Triduum Paschalne
rozpoczynające się
Mszą Wieczerzy
Pańskiej w Wielki
Czwartek, a kończące

w Wielką Niedzielę,
czyli Niedzielę
Zmartwychwstania
Pańskiego. 
Poprzedzający
Wielkanoc tydzień,
stanowiący okres
wspominania
najważniejszych dla
wiary chrześcijańskiej
wydarzeń, nazywany
jest Wielkim
Tygodniem. 

Zmartwychwstanie Jesusa

ŚMIGUS-DYNGUS
Kubek, butelka,
garnek to niezbędne
rekwizyty drugiego
dnia świąt
Zwyczaj pierwotnie
słowiański, a
wtórnie związany
z Poniedziałkiem
Wielkanocnym.
Współcześnie
posiada wiele
regionalnych nazw.
. Wystarczy napełnić
je wodą, znaleźć
ofiarę i… zabawa
gotowa. Oblewamy

znajomych, bliskich,
a nawet
przypadkowych
przechodniów.
Wszystko
oczywiście w
granicach
rozsądku.Niegdyś
Śmigus-Dyngus był
zwyczajem
praktykowanym
jedynie na wsiach.
Sądziło się, że
oblewanie wodą ma
zapobiegać
chorobom i sprzyjać
płodności. Dlatego

„wodnym celem”
częściej stawały się
młode panny, niż
mężczyźni.Obecnie
jest to zwyczaj
spotykany również
w miastach.
Śmigus-Dyngus
praktykowany jest
przez wszystkich
zarówno
młodszych, jak i
starszych. Bo jak
nie wykorzystać
jedynego dnia w
roku, kiedy możemy
oblewać

się zupełnie
bezkarnie i bez
większych
konsekwencji?
Śmigus – Dyngus to
słowa często
pojawiające się w
świątecznym
okresie. Używamy
ich przy okazji
składania życzeń,
czy pisania
świątecznych
kartek, często nie
zastanawiając się
skąd wzięła się ta
dość śmieszna
nietypowa nazwa.

Tymczasem okazuje
się, że do XV w.
dyngus i śmigus
były dwoma
odrębnymi
zwyczajami.
Dyngus jako
wizyta u
znajomych
Dyngus w języku
słowiańskim nosił
nazwę „włóczebny” 
 Alicja Murzańska
4A

Do Polski Prima Aprilis zawitał w XVI wieku. W
XVII w. polski poeta Wacław Potocki pisał:
„Prima Aprilis, albo najpierwszy dzień
kwietnia. Do rozmaitych żartów moda
staroletnia."
W krajach anglojęzycznych 1 kwietnia jest
nazywany „Dniem Głupców” (April Fools’ Day
lub All Fools’ Day). W Wielkiej Brytanii,
Australii i RPA wzajemne żartobliwe
oszukiwanie jest uprawiane tylko do
południa. W innych krajach
germańskojęzycznych dzień ten jest nazywany
po prostu "1 kwietnia"
Alicja Murzańska 4A

Żarty na Prima
Aprilis !! CO
ZROBIĆ...

MlodaGdynia.pl - Orędzie Wielkanoc

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poniedzia%C5%82ek_Wielkanocny
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