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,,Training Camp & Regatta 2018'’

Wszystko zaczęło
się w wieku
czterech lat.
Rodzice
zaprowadzili mnie
do klubu UKŻ
Wodniak Piła nad
Zalewem
Koszyckim.
Żeglarstwo stało się
moją miłością od
pierwszego
wejrzenia,
zdecydowanie. 

Moja siostra
wypływała
żaglówką, a ja za
nią na motorówce z
trenerem. W wieku
pięciu lat pierwszy
raz sama
wypłynęłam. Gdy
miałam 7 lat
pierwszy raz
wystartowałam w
regatach -
zawodach jachtów
żaglowych. 

 Po ośmiu latach
regularnego
trenowania,
dostałam od
organizacji ISSA
(Międzynarodowe
Zrzeszenie Szkół
Żeglarskich)
zaproszenie na
regaty. Celem
naszej podróży
miało być 9
milionowe
miasto Qingdao w
Chińskiej  

Republice Ludowej.
Byłam
zachwycona.
,,Training Camp &
Regatta 2018'’ to
tygodniowe regaty
połączone z
treningiem.
Powtarzane są co
roku, od dziesięciu
lat, od letnich
igrzysk olimpijskich
w Pekinie w 2008
roku, a w Qingdao 

rozgrywano
wszystkie zawody
wodne.
Wyruszyliśmy w
podróż samolotem
6 sierpnia. Pierwszy
lot z Warszawy do
Pekinu trwał 9
godzin. Następnie
szybka przesiadka
do Qingdao i kolejna
podróż przez dwie
godziny. 

cd. str.2

Regaty na Morzu Żółtym
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Jakie było
nasze
zdziwienie,
kiedy już na
lotnisku
przywitała nas
cała grupa
dziennikarzy.
Organizatorzy
doskonale
zaplanowali
nasz 11- dniowy
wyjazd.
Zapoznaliśmy
się z odmienną
kulturą,
odwiedziliśmy
najciekawsze
miejsca w
Qingdao- m.in.
Qingdao
Behring Natural
History
Museum, Qingdao
Site Museum 

of the Former
German
Governor's
Residence –
siedzibę
niemieckiego
gubernatora z
przełomu XIX i
XX w. – oraz
spacerowaliśmy
po Zhongshan
Park.
Poznanie
kultury chińskiej
i orientalnego
jedzenia
okazało się
bardzo ciekawe,
jednak głównym
moim celem
było żeglowanie
po Morzu
Żółtym.

Sprzęt
otrzymaliśmy
na miejscu,
jedynie żagle
przywieźliśmy z
Polski. Podczas
mojego
pierwszego
spotkania z
morzem nie
poszło mi
najlepiej.
Bezwietrzny
oraz bardzo
upalny dzień
(odczuwalna
temperatura
dochodziła do
40 stopni a
wilgotność ok.
80%!) to nie
najlepsze
warunki do
wypływania w
morze. 

W następnych
dniach było
podobnie.
Dopiero
ostatniego dnia
wiatr zaczął z
nami
współpracować.
W nocy
poprzedniego
dnia nad
miastem
przeszedł tajfun,
któremu
zawdzięczaliśmy
fale dochodzące
do dwóch
metrów
wysokości. Pierwszy
raz pływałam na
tak dużych
falach, ale mimo
to nie
zaliczyłam
wywrotki.

Finalnie
skończyłam na
czwartym
miejscu w
grupie srebrnej.
Uważam, że jak
na pierwsze
zetknięcie z
morzem poszło
mi bardzo
dobrze.
W tym roku
udział wzięli
uczestnicy z
wielu
państw m.in.
Niemiec, RPA,
Chin, Taiwanu,
Singapuru,
Polski i
Australii. Z
przedstawicielkami
ostatniego
państwa miałam
najlepszy 

kontakt, to
niesamowicie
pozytywne
osoby. Dzięki
wyjazdowi
zdobyłam wiele
nowych
doświadczeń,
zwiedziliśmy
najciekawsze
miejsca w
Qingdao oraz
zawarłam nowe
znajomości.
Zdecydowanie
nie żałuję, że
pojechałam i
chciałabym
powtórzyć tę
wyprawę za
rok.

Agnieszka
Piątek

. .
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Spotkanie z fotografią i
panią Agnieszką

Sposoby na efektywne
rozplanowanie czasu?

Zdjęcie może
zrobić każdy i to
przy użyciu
różnego
rodzajów
sprzętu. Do
tego zachęcała
uczestników
spotkania,
uczniów z klas
4a, 4f i 4g- pani
Agnieszka
Sulima-
Grzelak,
nauczyciel
wychowania
fizycznego w
naszej szkole,
której pasją od
dzieciństwa jest
fotografowanie. Uczniowie
uzyskali
również cenne
informacje, 

które przydają
się każdemu
początkującemu
fotografowi.
Była
prezentacja
sprzętu
fotograficznego,
trochę
wiadomości
technicznych,
aby zrozumieć
kiedy i dlaczego
zdjęcie będzie
dobre, a kiedy
nie. Pstrykajcie
jak najwięcej
fotek, nieudane
usuwajcie,
uczcie się na
błędach, a
przede
wszystkim

dobrze się
bawcie i miejcie
oczy szeroko
otwarte.
Fotografowanie
to cudowna i
wspaniała
pasja,
wykorzystana
także w wielu
książkach
podróżniczych
np. Przygody
Neli czy
Szymona
Radzimierskiego.
Zachęcamy do
lektury i
wykonywania
prac
konkursowych.

Zorganizowała
Magda Riske

dla każdego, to
zależy od
naszych cech.
Niektórzy lubią
spontanicznośći
nie znoszą
rutyny, dla
takich osób plan
nie będzie
dobry.

Filip

Czasami brak
ci czasu na
przyjemne
zajęcia?
 A może
chcesz na coś
poświęcić
więcej czasu?
Mam nadzieję,
że ci pomogę.

1. Na początku
określ, ile czasu
zajmują ci 
różne
czynności
wykonywane w
ciągu dnia.

2.Stwórz plan
dnia, w którym
dokładnie
określisz, ile
potrzebujesz
czasu dla danej
rzeczy
(pamiętaj, aby
uwzględnić
czas wolny),
następnie na
bieżąco go
aktualizuj (bo
może dojdzie ci
więcej
obowiązków lub
chcesz na coś
poświęcić

więcej czasu).

3. Załóżmy, że
na naukę masz
przeznaczone
1,5 godziny
dziennie.
Powinno ci tego
czasu
wystarczyć, rób
wszystko tak,
aby się
zmieścić w tym
czasie, gdy ci
go nie
wystarczy, to
zmień plan.

4. W weekendy 
rób zupełnie
odrębne rzeczy.
Lekcje można
zrobić po
powrocie ze
szkoły w piątek,
a czas wolny
spędzić ze
znajomymi ze
szkoły lub z
rodziną.

Pamiętajcie, że
taka forma
rozplanowania
czasu nie
będzie dobra .

.

.
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W aktualnej
wersji podczas
budowania
ścian należy
zawsze
potwierdzić
swoje zamiary.

Nowy sposób

Propozycja
bystrych graczy
polega na tym,
żeby
przytrzymać
klawisz
budowania, a

następnie
opuścić go po
skończeniu
edycji.
To świetne
rozwiązanie!

Maks, Marcel i
Dawid

Kiedy już
myszki znajdą
się w domu
powinno się dać
im czas na
zapoznanie i
oswojenie się z
otoczeniem.
Oczywiście nie
powinno to
trwać zbyt
długo, aby
myszy nie
zdziczały.
Najlepiej dać im
około dwa dni.
Można w tym
czasie je
obserwować.
Uwierzcie mi to
bardzo
przyjemne i
uspokajające
zajęcie, a
myszki   

 widząc
właściciela i
czując jego
zapach,
zaczynają się
powoli
przyzwyczajać.
Myszy
laboratoryjne
mogą oswoić
się bardzo
szybko lub
bardzo późno.
Niektóre
osobniki mogą
nigdy nie
oswoić się do
końca. 
Przy oswajaniu
myszek trzeba
pamiętać, żeby
być łagodnym.
 Nie wolno
podnosić głosu,
ani wykonywać

gwałtownych
ruchów,
ponieważ
myszy mogą
się
przestraszyć.
Myszki muszą
nam zaufać. Na
początku
Myszy mogą
się bać lub być
agresywne na
przykład
ugryźć.

SPOSOBY
OSWAJANIA
MYSZY
Jest jeden
podstawowy
sposób
oswajania
myszy. Można
nim także
oswoić 

inne gryzonie. 

Aby
zastosować ten
sposób trzeba
być cierpliwym.
Trzeba włożyć
rękę do klatki
(najlepiej
położyć na niej
smakołyk) i
poczekać, aż
myszy się
zainteresują.

Musisz
postępować
spokojnie i
powoli, 

żeby nie
odstraszyć
myszy.
 Aby je oswoić
powinno się tak
robić, aż mysz
wejdzie na
rękę. 
Podczas
podawania
pokarmu
możesz
wydawać jakiś
odgłos,
pstrykać
palcami lub coś
mówić na
przykład imię
zwierzaka

wtedy myszki
nauczą się
wychodzić na
ten odgłos,
kojarząc go z
jedzeniem. 
Oswajanie
myszek na
pewno nie jest
łatwe, ale nie
należy się
poddawać.
Każde zwierzę
ma inny
charakter i
czasami trzeba
się uzbroić w
cierpliwość. 

Oliwia

OSWAJANIE MYSZEK
Od niedawna posiadam myszki i postaram się
przekazać  kilka wskazówek postępowania z

gryzoniami.

.

REDAKCJA WYDANIA: Agnieszka, Filip, Oliwia, Maks, Marcel i Dawid
Opiekun: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

CIEKAWOSTKI O FORTNITE

Pomysłowość graczy nie ma granic, znależli
sposób na ominięcie jednego kliknięcia myszką.

Fortnite.pl

int.
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