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           Chrzest Mieszka I, był przełomowym wydarzeniem w historii Polski. Niestety –
relacje z tamtych wieków są bardzo skromne, więc musimy się domyślać niektórych
rzeczy. Pomimo tego, postanowiliśmy zgłębić naszą wiedzę, przeprowadzając wywiad 
 z naszą polonistką i historyczką, panią Grażyną Zalewską-Kierwiak.

Dlaczego Mieszko I zadecydował się na przyjęcie
chrześcijaństwa?

   Decyzja Mieszka jest złożona. Przypuszcza się, że
nakłoniła go do tego jego żona Dobrawa. Drugą opcją
jest to, że Mieszko przyjął chrzest ze względów
politycznych – przyjęcie chrześcijaństwa mogłoby
obronić nasze państwo, przed innymi, zagrażającymi
nam państwom chrześcijańskim oraz zaszłaby zmiana
w postrzeganiu Mieszka I jako władcy. Możliwe jest
także, że Mieszko I chciał przyjąć chrześcijaństwo ze
względu na oczyszczenie, które uzyskałby po chrzcie.
Można powiedzieć, że ta decyzja miała charakter
polityczny, jak i duchowy wewnętrzny.

Dlaczego Mieszko I wybrał sojusz z Czechami,     
a nie z Cesarstwem Niemieckim?

   Sojusz z Czechami nie wykluczał sojuszu 
z Cesarstwem Niemieckim. Sojusz z Czechami
pozwolił nam utworzyć niezależne od ich państwa
struktury kościelne oraz sprawił, że nasza relacja       
z Cesarstwem Niemieckim stała się bardziej
poważna. Mieszko oczywiście mógł rozważać
przyjęcie chrztu  z innych ośrodków.

Jak wyglądała uroczystość chrztu Polski?

    Tak właściwie, to nie wiadomo. Nie ma żadnych
przekazów z tamtego okresu, więc nawet nie jesteśmy
w stanie określić, gdzie Mieszko mógł przyjąć chrzest.
Możliwe, że uroczystość odbyła się  w Gnieźnie,
Poznaniu, bądź nad Jeziorem Lednickim. Wiemy
natomiast, że była to skromna uroczystość, znacznie
różniąca się od tych dzisiejszych.
Najprawdopodobniej, Mieszko I został zanurzony w
wodzie i odmówione zostały przy nim formuły
kościelne.

Czy próbowano wprowadzić wcześniej
chrześcijaństwo na ziemie polskie?

    Istnieje hipoteza, że Państwo Wielkomorawskie,
sięgające do Krakowa, pokazało wczesnym grodom
chrześcijaństwo. Niedaleko Wrocławia, mamy ślady
grodu, w którym znaleziono dowody na kontakty
handlowe z krajami chrześcijańskimi. Słowianie byli
nazywani również „magazynem niewolników” –
istnieje więc możliwość, że niewolnicy, którzy po
latach wracali do kraju, wiedzieli już co to
chrześcijaństwo, poprzez podglądanie nawyków
swoich „panów”.
                                                                         Julia
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   Wielkanocne
       symbole

Chleb - w święconce na Wielkanoc
symbolizuje Ciało Chrystusa, jako
oznaka dostatku.

Jajka i pisanki – to symbol
nowego życia. Jajka przeważają
podczas świąt wielkanocnych –
poświęcone pojawiają się na
naszych stołach, a w postaci
kolorowych pisanek w ozdobach
i życzeniach wielkanocnych.

Baranek - symbolizuje Chrystusa,
który oddał swoje życie za ludzi,
tym samym odniósł zwycięstwo
nad grzechem i śmiercią. Baranek
to symbol zwycięstwa życia nad
śmiercią.

          
Pieprz – jest symbolem gorzkich
ziół.

Sól - to symbol prostego życia,   
 a jednocześnie dostatku oraz
gościnności, jej głównym celem
jest  nadanie potrawom smaku
oraz ochrona przed zepsuciem.

C h r z a n – jest symbolem
pokonania goryczy męki
Chrystusa, dlatego ponieważ
chrzan wyciska łzy z oczu.

Kiełbasa – mięso, z którego jest
zrobiona kiełbasa, symbolizuje
ofiarę z baranka paschalnego.

Kurczak wielkanocny -  nie ma
szczególnej symboliki.
Prawdopodobnie tradycja
umieszczania kurczaczka w
koszyczkach pochodzi ze wsi,
ponieważ gospodarze chcieli w ten
sposób podkreślić znaczenie
narodzin nowego życia oraz
wiosny, co idealnie pasuje do
Wielkanocy.

Wielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest najważniejszym i  najstarszym świętem
chrześcijańskim. Mimo, że bardzo uroczyście obchodzimy Święto Bożego Narodzenia to właśnie
w czasie Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary i stąd tak wielka waga tych
świąt. W naszym kraju to święto obfituje też w różnorodną symbolikę i świeckie tradycje pielęgnowane
od setek lat.

     
Pascha to symbol
Zmartwychwstania Pańskiego.

Baba wielkanocna - ciasto, które
rośnie na drożdżach, z tego
powodu symbolizuje wzrastanie
wiary, nadziei i miłości.

                                         Szymon
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Test na wiek jajka. W jajku znajduje się pęcherzyk gazu, który jest
wynikiem rozpadu białka. Z wiekiem jajka ten pęcherzyk powiększa się.
Co ciekawe pęcherzyk gromadzi się w tym szerszym czubku. Aby
sprawdzić wiek jajka wrzuć je do pojemnika z wodą. Gdy jajko leży
płasko na dnie tzn, że jajko jest świeże, im starsze tym bardziej unosi
szerszy czubek od podłoża. Gdy ten czubek podnosi się o kąt 45 stopni
jajko ma 12-15 dni, jeśli czubek unosi się już pod kątem 90 stopni to jajko
ma około 30 dni. Gdy jajko wypływa, jest już nieświeże. Najlepsze jajko
do spożycia powinno mieć 2-7 dni od zniesienia przez kurę, a nie od
przyniesienia ze sklepu.

Jak odróżnić jajko ugotowane
od surowego? 
  Aby to sprawdzić wystarczy
jajkami zakręcić. Połóż jajka na
płaskim podłożu i wpraw je w ruch
obrotowy. Jajko ugotowane
rozkręca się bez problemu, zaś
surowe szybko wyhamuje.
Dlaczego tak się dzieje? 
    Temat jest złożony ale można
powiedzieć, że działają tu prawa
fizyki. W ugotowanym jajku  środek
i skorupka sztywno przylegają do
siebie, razem też wprawiają się w
ruch i razem się kręcą. W jajku
surowym „środek” jest oderwany
od skorupki, luźny środek „żyje” 
swoim życiem, zaś skorupka
swoim. Surowe jajko wprawione w
ruch obraca się ale środek
niekoniecznie chce się obracać i
wyhamowuje skorupkę. 
                                             Adam

Jak przechowywać jajka? 
  Jajka przechowujemy w lodówce 
i to ułożone komorą powietrzną do
góry (czyli tą zaokrągloną
końcówką) to spowolnia proces
powiększania się pęcherza, a tym
samym starzenia się jajka.

Jak wybrać jajka w sklepie?

1.  Szukaj znaków - Pierwsza
cyfra na skorupce jajka to fragment
kodu informującego,      w jakich
warunkach powstawało. 
0 - jaja z chowu ekologicznego, 1- 
z wolnego wybiegu, 2 - z chowu
ściółkowego i 3 - z chowu
klatkowego. 
2.  Hasła – Uważaj na wszelkie
hasła typu „jaja ze wsi”, „jaja
od baby”, „jaja z zagrody”. To nic
nie znaczy, to tylko triki
reklamowe.
3.  Patrz uważnie - Świeże jajko
ma skorupkę czystą, gładką, bez
plam, połyskującą. 
4. Kolor skorupki - kolor jaja
zależy od upierzenia kury.

                Co zjadacz jajek powinien widzieć?           
   - poradnik konsumenta.

Jajko okiem fizyka
Często mówimy o kruchości jajka,
a jednak okazuje się, że jajko jest
całkiem wytrzymałe. Ściskając
dłuższą średnicę wytrzymuje
nacisk 1,5kg/cm2, zaś ściskając
krótszą średnicę jajko może
wytrzymać nawet nacisk 4kg/cm2.
Dzieje się tak dzięki kształtowi o
raz skorupce, która zawiera sporo
wapnia.

Składniki odżywcze jajka:
W jajku znajduje się 75% wody,
12% białka, 10 % tłuszczu oraz 1%
węglowodorów i cukrów
prostych. Jajka to źródło witaminy
A, E, D i K oraz witamin z grupy
B a także składników mineralnych:
fosforu, potasu, sodu, wapnia,
żelaza, magnezu, miedzi, cynku,
selenu. W żółtku jest beta-karoten i
luteina, która chroni oczy przed
szkodliwym promieniowaniem UVA
i UVB         i poprawia widzenie.

Jajko okiem fizyka.
Często mówimy o kruchości jajka,
a jednak okazuje się, że jajko jest
całkiem wytrzymałe. Ściskając
dłuższą średnicę wytrzymuje
nacisk 1,5kg/cm2, zaś ściskając
krótszą średnicę jajko może
wytrzymać nawet nacisk 4kg/cm2.
Dzieje się tak dzięki kształtowi     
oraz skorupce, która zawiera sporo
wapnia.
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Czy wiesz co jesz? Jak czytać etykiety na
produktach spożywczych?

Data przydatności
Zwracaj uwagę na datę przydatności do spożycia.
Im mniej składników tym lepiej.
Jeśli jest mało składników masz pewność że
producent nie dorzucił żadnych zbędnych substancji. 
Kolejność
Ważna jest kolejność listy składników ponieważ
zgodnie z prawem producent jest zobowiązany ułożyć
składniki w kolejności od produktu, którego jest
najwięcej, dzięki temu eliminujemy produkty z dużą
zawartością soli czy cukru.
Uważajmy na podróbki. 
Kupując produkt pierwsze co musisz zrobić to zobacz
czy nazwa wyrobu widnieje na opakowaniu. Niestety
producenci aby unikać narzuconych na nich norm
sprzedają swój towar pochodny w opakowaniach
sugerując pełnowartościowy produkt. Warto więc
sprawdzać czy masło nazwano masłem a np. ser ma
napis ser.

Zawartość „E” 
3 cyfry po symbolu „E” informują nas o kategorii, do
której należy dany składnik, np. substancje
konserwujące, barwniki, stabilizatory, emulgatory.
Wiele produktów z dodatkiem „E” warto unikać, jednak
nie każda z tych to substancji jest szkodliwa. Część
substancji „E” produkowana jest w sposób naturalny
np. „E” 150a (karmel) – występuje przede wszystkim
w słodyczach.
Co znaczą oznakowania na etykietach
•Light – produkty o niższej zawartości kalorii.
•BIO – w zależności od rodzaju produktu mówi o tym,
że w ich składzie znajdują się probiotyki, czyli żywe
kultury bakterii lub przetwarzane bez użycia nawozów
sztucznych i środków chemicznych.
•Fit – wyroby, które wzbogacono o błonnik                   i
węglowodany.
•Organic – tak oznacza się wyroby, które
przetworzono bez użycia sztucznych barwników         
i konserwantów.                      Jeremiasz i Mikołaj R.

   Jurij Gagarin to rosyjski kosmonauta. Nikt by o nim
nie słyszał, gdyby nie poleciał w kosmos, jako
pierwszy! Młody Jurij nie od razu poszedł na
kosmonautę. Ba! Zdobył zupełnie inny zawód.
Pracując jak odlewnik-formierz szkolił się zimą na
nartach, a w lecie grał w koszykówkę. Jako 21 latek
dostał się do szkoły wojskiej i ukończył ją uzyskując 
najwyższe oceny. Został awansowany na porucznika,
żeby później zostać majorem.
   "Statek kosmiczny Wostok 1 wystartował!" – takie
słowa padały o 6:07 w rosyjskiej bazie 12 kwietnia
1961 roku. Poza biorącymi udział w wydarzeniu
naukowcami, nikt o tym nie wiedział.  Sprawa została
nagłośniona dopiero o godzinie 7:00 w radiu
„Moskwa”. Wszystkie informacje o przygotowaniach   
i locie zostały ujawnione, a w tym czasie Gagarin był
już w połowie swojej trasy dookoła orbity satelitarnej
ziemi. Jednokrotnie obleciał ziemię i o 7:55 wylądował
w bazie. 

Był to jeden z największych sukcesów ZSRR. Lot
zajął 1 godzinę 48 minut. Ciekawe jest to, że sam
katapultował się i nie wylądował na ziemi statkiem,
lecz na  nogach. 7 lat później Jurij Gagarin tragicznie
zginął w katastrofie.                     Mikołaj M.

Jurij Gagarin - pierwszy człowiek 
w przestrzeni kosmicznej
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Z kart historii... 

   
    Powstanie w warszawskim getcie było pierwszym
na terytorium polskim zbrojnym wystąpieniem przeciw
hitlerowskim okupantom, a także pierwszym miejskim
powstaniem w okupowanej przez Niemców Europie,
które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku.

Getto warszawskie

    W 1940 r. hitlerowcy uwięzili żydowską ludność
Warszawy w otoczonym murem getcie. Niemcy
stworzyli w ten sposób – w samym środku byłej stolicy
Polski – odciętym od świata osłoniętym terytorium ,
gdzie jakiekolwiek zewnętrzne kontakty,
podejmowane bez zgody władz, były karane śmiercią.
Na gęsto zabudowanym terenie stłoczono prawie pół
miliona ludzi: na jeden  pokój mieszkalny przypadały
tam trzy osoby. W ciągu niecałych dwóch lat 100
tysięcy z nich umarło, z głodu lub chorób.

Wielka Akcja

    Latem 1942 roku, w tak zwanej Wielkiej Akcji,
zdecydowaną większość pozostałych (ponad 250 
tys.) wywieziono do obozu w Treblince. Tam ludzie 
natychmiast ginęli poprzez zagazowanie. W getcie
pozostało kilkadziesiąt tysięcy Żydów, uznanych przez
okupantów za przydatnych, jako robotnicy,
pracujących w zakładach na potrzeby Wielkiej
Rzeszy. Wszyscy, którzy przeżyli, wiedzieli już, że
również ich los jest przez oprawców przesądzony.
     Najbardziej zdeterminowani postanowili nie dać się
wziąć żywcem. W piwnicach opustoszałych kamienic
zbudowali system bunkrów, w których zamierzali
przetrwać tak długo, jak  będzie się dało. Chcieli też
walczyć do końca – o najmniejszą nawet nadzieję
ocalenia. A gdy nawet nadziei zabraknie – to o godną
śmierć.
     Gdy w styczniu 1943 r. hitlerowcy chcieli kolejnej
wywózki z getta, spotkali się ze zbrojnym oporem, tak
więc wycofali się. Te pierwsze strzały, oddane do
Niemców przez żydowskich bojowców, dały
okupantom do myślenia. Wiedzieli już, że teraz muszą
za jednym zamachem unicestwić całe getto.

Powstanie

   Po Wielkiej Akcji polityczne spory pomiędzy Żydami
straciły na znaczeniu – chodziło o to, by przetrwać.
Jednej podstawowej różnicy nie dało się jednak
pokonać. Konspiracyjny Żydowski Związek Wojskowy
(ŻZW), którego zalążki istniały w getcie już od 1939 r.,
składał się z byłych oficerów Wojska Polskiego oraz
członków prawicowych organizacji syjonistycznych. W
swojej taktyce wzorowali się oni na strukturze i
działaniach AK.

   Z kolei lewicowym konspiratorom z Żydowskiej
Organizacji Bojowej (ŻOB) bliższa była forma
miejskiej partyzantki prowadzonej przez robotnicze
milicje antyfaszystowskiej Hiszpanii. Obie organizacje
były względem siebie nieufne, a nawet nieprzyjazne,
nie doszło więc do ich scalenia. Zgodziły się jednak
walczyć ze wspólnym wrogiem – obok siebie.
    Jednych i drugich łączył  fakt, że, w olbrzymiej
większości, byli to ludzie młodzi, silni energią i wiarą
w zwycięstwo dobra. Chcieli walczyć, gdyż nie mieli
nic do stracenia.
Powstanie rozpoczęli 19 kwietnia 1943 roku…

artykuł inspirowany artykułem:
https://pl.aleteia.org/2018/04/19/powstanie-w-getcie-
warszawskim-kilka-faktow-ktore-warto-znac/

                                                                     Wojciech
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   In this release of the magazine, we talk a lot about
the Universe on the occasion of 60th anniversary of
Yuri Gagarin's mission, and I would like to tell you
about the Arctic. But the question is what does our
Arctic have to do with space? Well, a lot.
    
    Space missions are prepared very precisely -
scientific calculations, staff training, testing equipment,
special suits, but also testing the reactions of
astronauts. Have you ever wondered how it is done?
Mathematical and physical computations are made in
laboratories using specialized software, it seems easy
to predict. And how is an astronaut going to train
when he is about to get off in completely different
conditions? Well, here our poles come for helps - the
Arctic and Antarctica.
    
   Difficult conditions, remoteness, isolation, and at the
same time the need to work in a small group - sound
familiar? This is how work and life looks like in the
polar regions. The polar regions and polar research
have become a testing ground for space exploration.
Those exercises are "analog missions", that is, field
simulations of conditions in space. Analog missions
are like a "general" test before going to space. It is the
polar regions that naturally offer invaluable
experiences for stellar missions. It is here where the
temperatures are low, snow, glaciation, strong winds,
darkness - ideal conditions for testing equipment,
energy sources, shelters, human behavior, and so.
    
    Of course, polar analog missions don't test
everything. We cannot test weightlessness in space,
weaker gravity or the deadly radiation of the Sun.
Nevertheless, there is no doubt that the polar regions
provide us with cosmic services. It is here that we also
study the magnetosphere and solar activity, which are
expressed, for example, an aurora. It is only on the
poles where the Earth stations, thanks to their
location, can observe All the stelites on the polar orbit.
Both the arctic Platåberget station and the arctic
TrollSat station collect and transmit a lot of important
information to NASA. So you can see that the poles of
our Earth have a great impast on the conquist from
the Universe.
                                                                      Adam R

From the pole to the stars

Słowniczek:
a pole - biegun
an occasion - okazja
an anniversary - rocznica
reactions of astronauts - reakcja astronautów
computations - obliczenia
different conditions - różne warunki
a remoteness - odosobnienie
analog missions - misje terenowe
invaluable - nieoceniony
weightlessness - nieważkość
radiation of the Sun - promieniowanie słoneczne
an aurora - zorza
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Hałas, czy to groźne?

 25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.
Święto zostało ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne
występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie, i zwiększanie świadomości występowania tego
szkodliwego zjawiska. Historia tego dnia sięga 1996 roku, kiedy to został on ustanowiony przez Ligę
Niedosłyszących. W Polsce obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem
zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku. Na co dzień mamy do czynienia z
powszechną obecnością hałasu. Występuje on zwłaszcza w dużych miastach, gdzie istnieje wiele tras
komunikacyjnych, sklepów, obiektów przemysłowych i usługowych, co tworzy złożone tło akustyczne, którego
często nie jesteśmy świadomi. W Europie, w tym w Polsce, najbardziej powszechny jest hałas
komunikacyjny. Na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażonych 44% Europejczyków. To drugi
największy problem ekologiczny Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza. Według niedawnego raportu
Światowej Organizacji Zdrowia, hałas może powodować nie tylko uszkodzenia słuchu, ale też choroby układy
krążenia, trudności w uczeniu się (u dzieci) i zaburzenia snu. Raport ten wskazuje, że hałas może być
odpowiedzialny za 50000 ataków serca rocznie, a także 5% udarów w Europie. Z powodu hałasu cierpią słabsi
członkowie społeczeństwa – dzieci, osoby starsze i już teraz schorowane. Hałas może negatywnie wpływać na
rozwój płodu poprzez podwyższanie poziomu stresu u kobiety ciężarnej. Szacuje się, że społeczne koszty
hałasu wynoszą 0.4% PKB Unii Europejskiej.
      Innymi słowy hałas jest bardzo niebezpieczny dla naszego społeczeństwa i lepiej trzymać się od niego       
z daleka, mam nadzieję, że ten dzień uświadomi nam skalę zagrożenia. 
                                                                                                                                                                     Kuba

Czy wiesz, że...?

Zwykła rozmowa ludzka wynosi 40dB dla
porównania start odrzutowca aż 120!

Narząd słuchu jest aktywny całą dobę i nie jesteśmy
go w stanie zamknąć np. jak oczu.

Narząd słuchu można bardzo łatwo stracić, wystarczy
raz narazić się na hałas przekraczający 85dB, wtedy
w uchu zajdą nieodwracalne zmiany.  

Nigdy nie przestajesz słyszeć, jednak mózg
wykształcił funkcje dzięki, której potrafi ignorować
dźwięki na przykład, aby móc spokojnie zasnąć.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź poniższe strony
internetowe:
https://www.gdos.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-
swiadomosci-zagrozenia-halasem-7
https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-
swiadomosci-zagrozenia-halasem/
https://miesiecznikzdrowie.pl/zaskakujace-
ciekawostki-o-narzadzie-sluchu/

https://www.gdos.gov.pl/miedzynarodowy-dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem-7
https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-swiadomosci-zagrozenia-halasem/
https://miesiecznikzdrowie.pl/zaskakujace-ciekawostki-o-narzadzie-sluchu/
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Jak efektywnie funkcjonować w okresie pandemii:

1. Dokładnie zaplanuj najbliższy tydzień. 
Uwzględnij naukę, aktywność fizyczną, rozrywkę oraz
czas spędzany z bliskimi.

2. Ogranicz korzystanie z portali informacyjnych. 
Ciągłe odświeżanie stron wywołuje u nas stres.

3. Nie zapominaj o aktywności fizycznej. Spaceruj,
biegaj, ćwicz między lekcjami. Zmobilizować pomoże
Ci ściągnięta na telefon aplikacja do ćwiczeń.

4. Zaplanuj wspólny czas z bliskimi. Stwórz listę
filmów do obejrzenia, zaproponuj gry planszowe.

5. Pamiętaj o przestrzeganiu higieny. Stosuj
wymogi WHO ale też pamiętaj zorganizuj się rano - 
wstań wcześniej, zjedz śniadanie, umyj się, ubierz się
i uczesz. Nie przesiaduj w piżamie pół dnia.

6. Skorzystaj z pomocy.  Gdy poczujesz
przygnębienie i obniżony nastrój porozmawiaj z kimś
bliskim lub skorzystaj z pomocy pedagoga czy
psychologa szkolnego. Oni są po to aby nam pomóc.

ESCAPE ROOM

Ostatnio ciężko nam się   wybrać
do Escape room, jest jednak
wyjście – gra w formie karcianej.
Każda gra ma swoją osobną
fabułę, jest dobrze opisana,           
a wzywania zmuszają do
nieszablonowego myślenia. 

Dziennik 29

To interaktywna gra książkowa.
Podążając śladami naszej
cywilizacji rozwiązujemy ciekawe
zagadki i układanki logiczne.
Przydaje się tu twórcze oraz
niekonwencjonalne myślenie.
Zabawia murowana przez kilka
tygodni!

GO

GO to starochińska gra planszowa
zdobywająca popularność na
całym świecie. Świetna gra na
myślenie i ćwiczenie strategii.
Szczegółowe zasady gry można
znaleźć na stronie Zasady gry GO
(math.edu.pl)

PROPOZYCJA ĆWICZEŃ NA KWIECIEŃ

1 - Pajacyki - 30 powtórzeń i 25 sekund odpoczynku.
2 - Skłony tułowia w bok - 14 powtórzeń i 20 sekund
odpoczynku.
3 - Wymachy nóg w podporze przodem - 30
powtórzeń i 25 sekund odpoczynku.
4 - Przysiady - 12 powtórzeń i 25 sekund odpoczynku.
5 - Pompki, 10 powtórzeń i 25 sekund odpoczynku.
6 - Brzuszki -15 powtórzeń i 30 sekund odpoczynku.
7 - Plank, tzw deska - 30 sekund

Sumienne wykonywanie działań poskutkuje dobrą
formą i  lepszym nastrojem, ponieważ w czasie
aktywności fizycznej w naszym ciele wydzielają się
hormony szczęścia - endorfiny. Głównym działaniem,
jakie posiada endorfina jest redukcja odczuwanego
bólu, a ponadto łagodzenie poziomu doświadczanego
przez organizm ludzki stresu. 

Bardzo polecam aktywność fizyczną, to najlepszy lek
na poprawienie nastroju i dobra kondycję.

                                                                            Kuba

http://www.math.edu.pl/zasady-go
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To wydarzyło się w kwietniu…

2 kwietnia 1997 – przyjęcie Konstytucji RP przez
Zgromadzenie Narodowe. 

4 kwietnia 1794 – zwycięstwo powstańców Tadeusza
Kościuszki nad wojskami rosyjskimi gen. Aleksandra
Tormasowa pod Racławicami w czasie insurekcji
kościuszkowskiej.

10 kwietnia 2010 – katastrofa lotnicza rządowego
samolotu Tu-154 w Smoleńsku. Śmierć poniosło 96
osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński. Nikt nie
ocalał. 

14 kwietnia 966 – symboliczna data chrztu  księcia
Mieszka I i wejście Polski do kręgu kulturowego
chrześcijańskiej Europy.

14 kwietnia 1912 – katastrofa “Titanica”, zatonął
niecałe 3 godziny po zderzeniu z górą lodową (15.04),
zginęło ponad 1,5 tysiąca pasażerów. 

 
18 kwietnia 1025 – w Gnieźnie odbyła się koronacja
królewska Bolesława I Chrobrego. Panował od 992
roku. Zmarł w roku koronacji. 

19 kwietnia 1943 – wybuch  powstania zbrojnego,
które miało miejsce w żydowskim getcie jednej z
dzielnic Warszawy. W wyniku trwających prawie
miesiąc walk ulicznych zginęło lub zostało
zamordowanych ok. 7 tys. Żydów, a resztę    z około
40 tysięcy wywieziono do różnych obozów
koncentracyjnych, w tym 6900 Żydów przeznaczono
do natychmiastowej zagłady w Treblince.

22 kwietnia 1915 – I wojna światowa, pierwsze
zmasowane użycie broni chemicznej na froncie
zachodnim przez Niemców.

26 kwietnia 1986 – katastrofa w elektrowni atomowej
w Czarnobylu na Ukrainie w ówczesnym ZSRR.
Niestety wyniku choroby popromiennej śmierć
poniosło (według różnych danych) od 4 tys. do prawie
200 tysięcy osób. 

OGŁOSZENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski rozpoczął zapisy
do szkolnego turnieju szachowego

online. Chętni zgłosić się mogą poprzez
platformę Microsoft Teams do pani 

Joanny Rojeckiej. 

Szczegóły turnieju będą ustalone             
w terminie późniejszym, w zależności od

ilości zgłoszeń. 

Zgłoszenia zbieramy do 11 kwietnia.
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