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REFLEKSJA OD IKONY MODY

„Moda przemija, styl jest wieczny”.
- Yves Saint Laurent



DZIEŃ MATEMATYKI

Julia Kozłowska

Dzień matematyki obchodzimy 12 marca. Został stworzony, 
aby podarować uczniom trochę metamorfozy w nauce matematyki.
Udział w zabawach i grach matematycznych ma pokazać inną stronę
nauki, czyli to, że matematyka wcale nie musi być nieprzyjemna, 
a jednak może sprawiać trochę radości.

Święto zapoczątkowała organizacja “World Education Games”
w 2007 roku. Od tego czasu organizowane były co roku 
w każdą pierwszą środę marca. W pierwszych obchodach tego
święta brało udział 286 tysięcy uczniów z aż 98 krajów świata.
Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrasta się - 
w 2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 milionów uczniów 
z całego świata, co jest naprawdę ogromną liczbą.



Julia Kozłowska

W Polsce pierwszy raz Dzień Matematyki obchodziliśmy
w 2014 roku. Był on zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia
Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Ponad 100 szkół z całej Polski
wzięło w nim udział. Organizatorzy zaprosili do ciekawych quizów,
konkursów i zagadek matematycznych.

Podczas tego dnia uczniowie rozwiązywali różne łamigłówki
matematyczne. Wykonywane zadania są zazwyczaj interesujące
i pełne emocji. Dzień Matematyki to świetna okazja, aby dobrze
się bawić, jak i utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Serdecznie pozdrawiam moją nauczycielkę matematyki 
Panią Annę Bartoszewicz - Julia Kozłowska.
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PRZEPIS NA SKYRNIK Z JABŁKAMI

skyr waniliowy 200g
jajko 1 sztuka
budyń waniliowy 20g
30g erytrytolu lub cukru
szczypta proszku do pieczenia
jabłka prażone 30g lub ok. 100g
jabłka z cynamonem
masło 10g
mąka pszenna 8g
pół łyżeczki erytrytolu do kruszonki

Składniki:

Przepis:
Skyr, budyń, jajko, proszek do pieczenia, słodzik (lub cukier)
mieszamy i wylewamy do foremki o średnicy około 11-12 cm.
Układamy na to pokrojone jabłka z cynamonem. Następnie
posypujemy kruszonką z masła, mąki oraz słodziku (lub cukru).
Pieczemy przez około 30 minut w temperaturze 160 stopni.

Julia Kozłowska



Czy wiesz, że...?

Od 1924 r. do 1992 r. Zimowe Igrzyska Olimpijskie
odbywały się tego samego roku co Letnie. Obecnie
organizowane są w odrębnych cyklach, dwa lata               
po Letnich Igrzyskach.
Kobiety mają prawo uczestnictwa w Igrzyskach           
od 1900 r.
Jedynie dwóch sportowców zdobyło medal zarówno          
w Letnich, jak i Zimowych IO.
Oficjalnymi językami IO są angielski i francuski               
oraz oficjalny język kraju goszczącego.
IO w Londynie w 2012 r. były pierwszymi,         
 podczas których wszystkie biorące udział kraje 
 wysłały kobiety-sportowców.

Jan Kadziński



"KOBIETA"
Lena Kabza

Jest jak róża i jak czołg
Jednocześnie piękna i waleczna

Jest ze stali i jedwabiu
Delikatna a zarazem mocna

Nie ma barier, które ją ograniczają
Są tylko ludzie i rzeczy, które na przeciw stoją
Wszystkiemu da radę i na wszystko ma patent

Jest jedną osobą, która ma kilka wcieleń jednocześnie
Jest matką i siostrą, koleżanką i sąsiadką,

przyjaciółką i babką, żoną i osobą pracującą na etacie
 

Przede wszystkim jest KOBIETĄ!
A świat bez kobiet nie istnieje

Kobieta musi przy nas rozkwitać i być piękną,
jedwabną różą, a nie czołgiem z grubej stali

Dbaj o kobietę w swoim otoczeniu, bo jest Ci to dane.
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Skontaktuj się z nami
i opowiedz nam swoją
historię!

Julia Kozłowska 
Lena Kabza
Jan Kadziński
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Masz prawo się smucić i złościć. Masz prawo czuć niepokój
w świecie niepokoju. Zaakceptuj emocje, które czujesz. 
Nie ukrywaj ich i jak najwięcej o nich opowiadaj. 

To, co znamy z książek historii, dziś dzieje się na naszych
oczach. Ukraina teraz przeżywa bardzo ciężkie chwile.
Ludzie z Ukrainy walczą. Martwimy się o nich. 

Jeśli się zjednoczymy, pomożemy im ten trudny okres
przetrwać.

Na dalszych slajdach poznacie możliwości, jak pomóc Ukrainie. 



https://pomagamukrainie.gov.pl



Jeśli nie radzisz sobie z aktualną sytuacją panującą na świecie,
czujesz się osamotniony w swoich uczuciach i emocjach,
skorzystaj z poniższego numeru. 

Jest w pełni anonimowy.



Jeśli nie radzisz sobie z aktualną sytuacją panującą na świecie,
czujesz się osamotniony w swoich uczuciach i emocjach,
skorzystaj z poniższego numeru (dyżur psychologa mówiącego
po rosyjsku i ukraińsku).

Jest w pełni anonimowy.
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TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY




