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Święta w październiku
2 października
4 października
5 października
6 października
10 października
12 października
13 października
14 października
15 października
16 października
17 października
18 października
19 października
22 października
24 października
25 października
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Europejski Dzień Ptaków, Światowy Dzień Zwierząt
Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt
Światowy Dzień Nauczyciela
Światowy Dzień Mieszkalnictwa
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Chorób Reumatycznych
Dzień Ratownictwa Medycznego
Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk
Żywiołowych, Dzień Nauczyciela
Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich, Dzień Dziecka Utraconego,
Międzynarodowy Dzień Niewidomych
Dzień Papieża Jana Pawła II
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Dzień
Walki z Rakiem
Światowy Dzień Monitorowania Wody, Dzień
Łączności, Dzień Poczty Polskiej
Dzień Ratownika
Światowy Dzień Osób Jąkających
Światowy Dzień Informacji Na Temat Rozwoju,
Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój
Zmiana czasu z letniego na zimowy

31 października Światowy Dzień Oszczędności

Wycieczka do Berlina
W dniach 29/30 września
odbyła się wycieczka do Berlina,
której organizatorem było Biuro
Podróży INDEX. Kierownikiem
wycieczki była Pani Elżbieta
Goławska, a opiekunami podczas
wyjazdu Panie Grażyna Łapszańska
oraz Renata
Burnecka.
Wyjechaliśmy w czwartek o godzinie 5:00
spod szkoły, w Berlinie byliśmy około godziny 9.
Najpierw wjechaliśmy na wieżę telewizyjną i
podziwialiśmy z niej całe miasto. Następnie
zwiedzaliśmy Bramę Brandenburską, Reichstag,
katedre Berlińską, Wyspę Muzeów Postdammerplatz,
Alexanderplatz a także Centrum handlowe Europa, w którym
mieliśmy czas dla siebie. Po zwiedzeniu stolicy wróciliśmy do Polski
na nocleg.
Drugiego dnia naszej podróży zjedliśmy śniadanie
wykwaterowaliśmy się i przejechaliśmy do aquaparku Tropical
Island. Spędziliśmy w nim cały dzień, po czym wyruszyliśmy w
drogę powrotną do Pokoju, byliśmy tam około godziny 22.
Była to niesamowita wycieczka,
która na długo pozostanie w naszej pamięci.

10 najdroższych substancji na
świecie
10- Białe trufle 5$/g
9- Szafran 11/$
8- Złoto 40 /$
7- krem de la mer 40/$
6- Platyna 48/$
5- Róg nosorożca 110/$
4- LSD 3000/$
3- Diament 60000/$
2- Californium 27000000/$

1- Antymateria >618/$

Czy wiesz, że…(Einstein)
-Długoletnia przyjaźń noblisty i wybitnego aktora oraz reżysera
Charciego Chaplina zowocowała mnóstwem anegdot. Einstein był
wielkim fanem artysty, czemu dał wyraz już podczas ich pierwszego
spotkania. Stwierdził: -Najbardziej podziwiam w Twojej sztuce to, że
jest uniwersalna. Nie mówisz ani słowa, a rozumie Cię cały świat.
Chaplin odpowiedział: -To prawda. Ale Twoja chwała jest większa.
Cały świat Cię podziwia, choć nie rozumie ani jednaego słowa z
tego, co mówisz.
-W dwudziestą rocznicę proklamowania niepodległości Izraela
tamtejszy bank centralny, uhonorował wybitnego żydowskiego
fizyka. Wyemitował banknot o nominale 5 lir, na którym
umieszczono portret Alberta Einsteina. Do dziś w tym
bliskowschodnim państwie
nazwiskiem geniusza nazywane są
ulice, parki oraz szkoły.
-Ciało Einsteina poddano kremacji,
niemal w całości. Thomas Stoltzt Harley, patolog przeprowadzający
sekcje zwłok, uznał bowiem, że mózg naukowca powinien posłużyć
do badań i bez pytania rodziny o zgodę zachował go dla siebie. Przez
lata trzymał narząd w słoiku z formaliną. Kiedy sprawa wyszła na
jaw, wybuchł wielki skandal, lecz ostatecznie syn Einsteina przystał
na poddaniemózgu ojca analizom. Dziś wiemy m. in., że dolny płat
ciemieniowy, związany z matematycznym talentem, był u genialnego
fizyka zdecydowanie niż u przeciętnego człowieka.

-Fizyk dorównywał sławą największym gwiazdom Hollywood, a
fotoreporterzy nie odstępowali go na krok. W
1951 roku powstało jego najbardziej znane
zdjęcie. Kiedy uczony wychodził z przyjęcia,
które zorganizowano z okazji jego 72. urodzin,
otoczyła go zgraja paparazzich. Gdy poprosili
noblistę, by się uśmiechnął, ten –poirytowany ich
obecnością- w odpowiedzi pokazał im język! Tak
bardzo zaskoczył fotografów, że tylko jeden
nacisnął spust migawki. To właśnie refleksowi
Arthura Sasse zawdzięczamy zdjęcie ,,szalonego
naukowca’’, które na stałe weszło do kanonu popkultury.

Słynne cytaty Einsteina
,,Kiedy miałem 20 lat myślałem tylko o
kochaniu. Później kochałem już tylko
myśleć’’
,,Tylko 2 rzeczy są nieskończone:
wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie
jestem pewny co do tej pierwszej’’
,,Nie ma żadnych talentów prócz namiętnej
ciekawości’’

,,Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
Wiedza jest ograniczona, podczas gdy
wyobraźnią ogarniamy cały świat’’
,,Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś
pozaziemska cywilizacja, jest to, że się z
nami nie kontaktuje’’

10 przełomowych
wynalazków w historii wojen
1 -Karabin maszynowy-Seryjny
morderca
2 -Szybkostrzelna artyleriaśmierć nadchodzi z góry
3 –Czołg- pancerny walec
4 –Broń masowego rażenia- zbyt
mordercza by jej użyć
5 –samolot bojowy- podniebni
rycerze

6 –Radar- radiowe ucho
i oko
7 –Rakiety i broń
kierowana- wystrzel i
zapomnij
8 –Śmigłowcehelikopter w ogniu
walki
9 –Drony- wojny robotów
10 –Skomputryzowane pole walki- w sieci

7 najgłośniejszych zamachów
przeprowadzonych przez
służby specjalne

-Kulami w Lumumbę- Patrice Lumumba,
pierwszy premier Demokratycznej Republiki
Konga, został zamordowany w 1961 roku w wyniku
spisku amerykańskich i brazylijskich służb
specjalnych. Obawiały się one proradzieckich
działań afrykańskiego polityka.
-Zastrzelony dyktator- W tym samym roku zastrzelono, w stolicy
Dominikany, Rafaela Trujillo Molinę. Zlecenie zabicia dyktatora
wyszło od CIA. Jego śmierć miała zakończyć krwawe rządy grożące
wybuchem rewolucji podobnej do tej na Kubie.
-Szwadron śmierci- Po zamachu na izraelskich sportowców na
olimpiadzie w Monachium w 1972 roku stworzono specjalny odział
Osadu do tropienia i zabijania terrorystów z palestyńskiej organizacji
Czarny Wrzesień. Przeżyć udało się tylko jednemu
odpowiedzialnemu za masakrę w Niemczech.
-Konstruktor, który stracił głowę- Jahię Apasza, genialnego
palestyńskiego konstruktora ładunków wybuchowych, agenci Osadu
zlikwidowali, podrzucając mu telefon z bombą. Piątego stycznia
1996 roku mężczyzna w eksplozji stracił głowę. Dosłownie.
-Morderstwo w windzie- Rosyjska dziennikarka Anna Politowska znana z krytycznego stosunku do wojny w Czeczenii i polityki
Putina- w 2006 roku została zastrzelona w windzie w domu, w
którym mieszkała. Zlecenie zabójstwa miało wyjść z najwyższych
szczebli władzy.
-Radioaktywna śmierć- Do zamordowania w 2006 roku ,,zdrajcy’’
Aleksandra Litwinienki, byłego oficera radzieckiej KGB, później
FSB, agenci Moskwy użyli radioaktywnego polonu-210, który
podano ofierze w herbacie w londyńskim barze.

-Trzy kule dla bin Ladena- Drugiego maja 2011 roku snajper
elitarnego SEALs zabił najsłynniejszego przywódcę terrorystów
Osamę bin Ladena w pakistańskim Abbottabad. Strzelił 2 razy w
czoło, a gdy przywódca Al.-Kaidy padł, komandos dobił go kolejną
kulą.

Simsonowie i ich
matematyczne sekrety
Jak się okazuje, czteropalczaści bohaterowi serialu
animowanego Simsonowie, znakomicie posługują się matematyką, a
czasami dokonują wręcz epokowych odkryć w dziedzinie nauk
ścisłych. Homer, na co dzień niezbyt tęga głowa rodziny, obliczył
przybliżoną masę bozonu Higgsa na 14 lat przed doświadczalnym
udowodnieniem istnienia go w Wielkim Zderzaczu Hadronów! To
osiągnięcie nie dziwi aż tak, gdy dowiemy się, że wśród
scenarzystów tej kreskówki są absolwenci fizyki i matematyki
najlepszych amerykańskich uczelni.

WARTO PRZECZYTAĆ
Więcej o naukowych żartach i
łamigłówkach ukrytych w 500
odcinkach kultowego serialu
przeczytasz w książce Simona
Singla ,,Simsonowie i ich
matematyczne sekrety’’.

Pozdrowienia
Pozdrawiam ekipę z Berlina :D
Pozdrawiam Waneskę ~Patryk
Pozdrawiam całą III B ~wasz Cichy Wielbiciel
Pozdrawiam Miśke i Natale ~Ewciook
Pozdrawiam Klaudynkę, Symalkę i Paulinkę
Pozdrawiam Czopka ~Wojtek P.
Pozdrawiam całą II A :D
Pozdrawiam całą klasę III B
Pozdrawiam Sarnę i Zenka XD
Pozdrawiam Emilę i Ole Wójtowicz
Pozdrawiam III A i Panią leśnik

Pozdrawiam całą kochaną klasę II A i naszą wychowawczynię
Panią Łapszańską ;)
Pozdrawiam oficera głównej policji –Jadwigę Wacławik
Pozdrawiam mojego kochanego ibf Maciusia oraz
Paulinke~Agitka
Pozdrawiam Darię, Wike, Natkę, Wiktora i Żółwika
Pozdrawiam całą I A
Pozdrawiam Sonię 
Pozdro dla spoko ziomków
Pozdrawiam Gruszkę i Kadeta z I B

