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Święta Dzień Liczby Pi

Święta, święta i po świętach! 

W tym roku obchodziliśmy je wyjątkowo wcześniej, bowiem już 27 marca. Jak nakazuje
tradycja przygotowywaliśmy koszyczki z chlebem, kiełbasą, solą oraz cukrowym
barankiem, które następnie zanosiliśmy do kościoła celem ich poświęcenia. Na
wielkanocnym stole nie mogło zabraknąć pysznych mazurków i babek. Najmłodsi z
niecierpliwością czekali na drugi dzień świąt, czyli na Lany Poniedziałek. 

Wielkanoc to dzień, w którym przypominamy sobie o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota znane są
jaki Triduum Paschalne. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. 

Martyna

                                 Dzień Liczby Pi
W mojej szkole co roku organizowane jest święto liczby Pi.
Wydarzenie to przygotowywane jest przez nauczycieli
matematyki i wybrane klasy. Uczniowie z pomocą
nauczycieli wymyślają i przeprowadzają matematyczne
zagadki. Na terenie szkoły dostępne są stoiska konkursowe
z grami logicznymi i zręcznościowymi. Wszyscy uczniowie,
którzy biorą udział w rozwiązywaniu zadań świetnie się
bawią i zdobywają punkty. Można je następnie wymienić na
plusy. Konkursy są różnorodne, od sudoku po recytowanie
z pamięci rozwinięcia liczby pi. Zagadki są ciekawe, a ich
poziom trudności zróżnicowany. Dzięki temu każdy znajdzie
coś dla siebie i nigdy się nie nudzi. 
Mam nadzieję, że za rok tradycja zostanie podtrzymana i
znowu dobrze będziemy się bawić.
                                                                            Weronika
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Jak wiosna wpływa na człowieka?

Walentynki

Z okazji Dnia Zakochanych uczennice z klasy IC
zorganizowały pocztę walentynkową. Kolorowa
skrzynka została ustawiona w bibliotece szkolnej,
uczniowie wrzucali do niej swoje kartki
z wyrazami sympatii dla koleżanek i kolegów.
Były one wręczane tuż przed feriami, w dniu 12
lutego 2016 roku przez „pracowników”
walentynkowej poczty.

Walentynki

Może zacznijmy od krótkiego opisu mojej
ulubionej pory roku - wiosna jest jedną z pór roku
w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.

Kalendarzowa rozpoczyna się 21 marca. Jej
okres w przybliżeniu trwa od 20 marca do 22
czerwca, czasami początek i koniec występuje
dzień wcześniej lub dzień później).

Ta pora roku bardzo korzystnie wpływa na nasz
organizm. W czasie zimnej i szarej zimy brakuje
nam światła słonecznego. Czujemy się senni,
zmęczeni i nie mamy ochoty na wychodzenie z
domu. Naturalne promienie słoneczne w dużej
mierze wpływają na samopoczucie człowieka. Nic
więc dziwnego, że gdy nadchodzi wiosna, wielu
spośród nas ma więcej energii do działania.
Pozytywnie nastrajają nas wydłużające się dni
oraz budząca się do życia przyroda. Warto
zwrócić uwagę na to, że ilość naturalnego światła
ma znaczenie dla naszej gospodarki hormonalnej.
Wpływa przede wszystkim na produkcję
melatoniny. Melatonina reguluje zaś u człowieka
rytmy dobowe (na przykład cykl snu i czuwania).

Wiosna ma dobry wpływ na nasz organizm, lecz
w czasie tej pory roku jesteśmy bardzo podatni na
różnego rodzaju choroby. Jesteśmy cztery razy
bardziej narażeni na infekcje górnych dróg
oddechowych. Po zimie organizm jest osłabiony
brakiem witamin, promieni słonecznych,
siedzącym trybem życia.

Aby zapobiec częstym chorobom zaleca się:

- codzienny spacer przez co najmniej pół godziny,
- jedzenie trzy razy dziennie warzyw i dwa razy
dziennie owoców,
-spożywanie wielu produktów bogatych w cynk,
który ma silne właściwości uodparniające,
ponadto skutecznie chroni przed infekcjami.
Cynk zawarty jest m.in. w jajach, mleku, pestkach
dyni, płatkach owsianych, czosnku.
- wysypianie się, gdyż podczas snu organizm
bardzo dobrze się regeneruje. Sen zdrowy trwa
nie dłużej niż 8 godzin, bo dłuższym organizm jest
osłabiony,
-ubieranie się "na cebulkę". Ta pora roku jest
kapryśna, więc lepiej wychodząc z domu być
przygotowanym na niespodzianki,
- hartowanie się , np. biorąc naprzemienne zimno-
ciepłe prysznice,
- spożywanie co najmniej 2 razy w tygodniu porcję
tłustej morskiej ryby, która jest bogata w kwas
omega-3.
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Oscar to najbardziej pożądana nagroda w świecie kinematografii.
Przyznawana jest przez Amerykańską Akademię Filmową. Gala wręczenia
Oscarów odbywa się co roku, a w 2016 była to już 88. ceremonia. Miała ona
miejsce 28. lutego w Dolby Theatre w Hollywood, jednak kinomaniacy żyli
tym wydarzeniem już od 14 stycznia, kiedy to ogłoszono nominacje.

Impreza rozpoczęła się na najsławniejszym czerwonym dywanie świata,
który mierzy 152 metry długości i 9 szerokości! Od samego początku
aktorzy byli oceniani pod względem ubioru. Na Oscarach obowiązuje
tzw."Dress code". Jest to zbiór zasad dotyczących ubioru, w jakim można
zawitać na czerwonym dywanie. Przypomnijmy, że panów obowiązuje black
tie, czyli smoking, za to panie muszą wystąpić w szpilkach. Po wielu
zdjęciach zrobionych przez fotoreporterów gwiazdy zasiadają na swoich
miejscach we wnętrzu pięknej sali Dolby Theatre.

Tegoroczną galę poprowadził komik i aktor Chris Rock, który posiada w tej
dziedzinie doświadczenie, gdyż pełnił tę rolę już na 77. rozdaniu nagród w
2005 roku. Jest także drugą czarnoskórą osobą w historii prowadzenia gali
Oscarów. Pierwszą była aktora Whoopi Goldberg, która poprowadziła galę w
1994 roku.

W tym roku triumfował film "Spotlight", który dotyczy głośnego problemu
pedofilii w kościele. Opowiada o dziennikarskim śledztwie związanym ze
skandalem wykorzystywania dzieci przez duchownych. Kiedy twórcy filmu
otrzymali nagrodę, w swojej przemowie wyrazili nadzieję, że ten film a wraz
z nim jego przesłanie trafi do samego Watykanu.

Najgłośniej przed, jak i po gali było o nagrodzie dla najlepszego aktora.
Finalnie Leo DiCaprio po sześciokrotnym nominowaniu miał zaszczyt
odebrać swojego pierwszego w życiu Oscara. Nie dało się ukryć, że oklaski
trwały wówczas dłużej niż w przypadku innych zwycięzców. Leonardo nie
był jednak szczególnym przypadkiem. Najdłuższe oklaski dostał Hans
Zimmer, który na swojego pierwszego Oscara czekał od 1979 roku.
Otrzymał nagrodę za najlepszą muzykę filmową w "Nienawistnej ósemce"
Quentina Tarantino.

Inne nagrody aktorskie trafiły do Brie Larson ("Pokój"), Alicii Vikander
("Dziewczyna z portretu") i Marka Rylance'a ("Most szpiegów"). 
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Polska kinematografia z pewnością ma czym się chwalić od wielu lat. Za
pracę nad wspaniałymi dziełami artyści zostają docenieni na licznych galach
wręczania nagród. W Polsce najważniejszą z nich są Orły, nazywane
"polskimi Oscarami", które są co roku wręczane przez Polska Akademię
Filmową. W 2016 odbyła się 18. ceremonia ich rozdania. Miała ona miejsce 7
marca. Nagrody zostały wręczone w aż 19 kategoriach!

Najwięcej statuetek zdobył film Małgorzaty Szumowskiej "Body/Ciało", za
który reżyserka odebrała nagrodę za Najlepszą Reżyserię. Jest także znana
z takich produkcji jak "W imię..." z Andrzejem Chyrą (w roli księdza
zakochanego w młodym chłopcu) oraz "Sponsoring" z Juliette Binoche.

Nagrodę za Najlepszą Główną Rolę Męską zdobył Janusz Gajos, który
wcielił się w rolę prokuratora w "Body/Ciało". Za rolę w tym samym filmie
wyróżniono także Maję Ostaszewską. Sam film natomiast uhonorowano
statuetką dla Najlepszego Filmu.

Inne nagrody zdobyli:
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA: Wojciech Pszoniak za
film "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy"

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA: Anna Dymna za film
"Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ: Kinga Dębska za film "Moje córki krowy"

NAGRODA PUBLICZNOŚCI: "Moje córki krowy", reż. Kinga Dębska

NAGRODA SPECJALNA ZA OSIĄGNIĘCIA ŻYCIA: Janusz Gajos

NAJLEPSZY DŹWIĘK: Krzysztof Jastrząb, Mateusz Irisik za film
"Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy"

NAJLEPSZY MONTAŻ: Agnieszka Glińska za film "11 minut"

NAJLEPSZE KOSTIUMY: Dorota Roqueplo, Andrzej Szenajch za film
"Hiszpanka"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA: Jagna Janicka za film "Hiszpanka"

NAJLEPSZA MUZYKA: Wojciech Karolak za film "Excentrycy, czyli po
słonecznej stronie ulicy"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA: Arkadiusz Tomiak za film "Karbala"

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI: "Młodość", reż. Paolo Sorrentino

ODKRYCIE ROKU: Agnieszka Smoczyńska: najlepsza reżyseria za film
"Córki dancingu"

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY: "Prokurator", reż. Jacek
Filipiak, Maciej Pieprzyca

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY: "Aktorka", reż. Kinga Dębska,
Maria Konwicka

Body/Ciało

Ekscentrycy

Moje córki krowy

JJ

JJ

JJ


	Jak wiosna wpływa na człowieka?

