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Nowym Przewodniczącym Szkoły
został Michał Talar

z klasy 8c
GRATULUJEMY!!!.
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RUBRYKA SPORTOWA 

BAYERN MONACHIUM NAJLEPSZY W EUROPIE 

Cześć, tu Nikodem, 
witam Was w kolejnym kąciku sportowym, który od tej pory będzie nosił nazwę
rubryki sportowej. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a więc ruszyły też ligi wszystkich
dyscyplin sportowych. W tym numerze będzie jednak mowa o: 
- Zdobywcach Pucharu Niemiec, triumfatorach Ligi Mistrzów, mistrzach Bundesligi
oraz zwycięzcach Superpucharu Europy w piłce nożnej, czyli Bayernie Monachium 
- Robercie Lewandowskim, który był królem strzelców wszystkich tych rozgrywek 
Ten artykuł będzie poświęcony piłce nożnej, ale w kolejnych numerach pojawią się też
inne dyscypliny… Miłego czytania! 

Piłkarski sezon 2019/2020 zakończył się miesiąc temu. Jednak w tym roku królem
europejskiej piłki nożnej został Bayern Monachium, dla którego przypadły trofea takie
jak: Puchar Ligi Mistrzów, Puchar Niemiec, Superpuchar Europy i zwycięstwo w
Bundeslidze. Najlepszym zawodnikiem tej drużyny w tym roku został Manuel Neuer -
bramkarz, który nieraz ratował Bawarczykom skórę. Jednak najlepszym strzelcem w
Bundeslidze, Pucharze Niemiec i 
 Lidze Mistrzów był… 

. .
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A oto tabela wszystkich spotkań Bayernu w Lidze Mistrzów 2019/2020: 
 Mecz Wynik meczu Runda

Bayern Monachium - Crvena Zvezda
Belgrad 

3:0 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Tottenham Hotspur 7:2 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Olympiakos Pireus 3:2 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Olympiakos Pireus 2:0 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Crvena Zvezda
Belgrad 

6:0 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Tottenham Hotspur 3:1 Faza grupowa 

Bayern Monachium - Chelsea FC 3:0 1/8 finału, 1.
mecz 

Bayern Monachium - Chelsea FC 4:1 1/8 finału, rewanż 

Bayern Monachium - FC Barcelona 8:2 Ćwierćfinał 

Bayern Monachium - Olympique Lyon 3:0 Półfinał 

Bayern Monachium - Olympique Lyon 3:0 Półfinał 

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 1:0 Finał 

Robert Lewandowski, Robert Lewandowski i
Robert Lewandowski. Król strzelców trzech
rozgrywek i zwycięzca trzech rozgrywek. Bilans
polskiego snajpera w 2020 roku wynosił: 34
bramki w Bundeslidze, 6 goli w Pucharze
Niemiec i 15 trafień w Lidze Mistrzów. Bayern
Monachium w Lidze Mistrzów pobił rekord
wszech czasów, bowiem wygrał wszystkie
mecze Ligi Mistrzów.
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ROBERT LEWANDOWSKI
 – REKORDZISTA 2020 ROKU 

W Pucharze Niemiec Bayern pewnie wygrał wszystkie sześć meczy i zdobył puchar. 
Mecz Wynik meczu Runda

Bayern Monachium – Energie Cottbus 3:1 1 runda 

Bayern Monachium - VFL Bochum 2:1 2 runda 

Bayern Monachium – Hoffenheim 4:3 3 runda 

Bayern Monachium – Schalke 04 1:0 Ćwierćfinał 

Bayern Monachium – Eintracht
Frankfurt 

2:1 Półfinał 

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen 4:2 Finał 
W Bundeslidze Bayern rozegrał 34 meczy i zgromadził 82 punkty. Ten rok będzie pamiętany na długo przez
kibiców Bayernu. 

Ten rok był przełomem dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zgarnął mnóstwo prestiżowych nagród.
Jednak nie został powołany do wrześniowych meczy Ligi Narodów. Powód? Lewandowski musi odpocząć po
sierpniowych meczach Ligi Mistrzów. 

„Przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować Robertowi wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie
wygranie Ligi Mistrzów, oraz zdobycia korony króla strzelców tych elitarnych rozgrywek. Lewandowski stał się
kolejnym Polakiem, który sięgnął po Puchar Mistrzów. To naprawdę wielka sprawa i wszyscy możemy być
dumni z naszego rodaka. Rozmawiałem dzisiaj z Robertem i wspólnie uznaliśmy, że to dla niego najlepszy
moment, aby mógł dłużej odpocząć fizycznie i psychicznie po tak wyczerpujących rozgrywkach. Dlatego też nie
weźmie udziału we wrześniowym zgrupowaniu.” – mówi selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek. Wiele osób sądziło,
że Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę, ale z powodu pandemii  przyznanie nagrody w tym roku zostało
odwołane. Polski piłkarz ma jednak szansę otrzymać inną prestiżową nagrodę – tytuł piłkarza roku. Jego
rywalem w plebiscycie będą Manuel Neuer i Kevin De Bruyne. Wyniki poznamy 1 października. 

To wszystkie relacje sportowe na dziś. Trzymajcie
się ciepło! 
1.  Źródło:https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/888206/bundesliga-robert-lewandowski-krolem-strzelcow-
lewy-dorownal-gerdowi-muellerowi-dostęp z dnia 28.09.2020 
2.  Źródło:https://pilkarskiswiat.com/lewandowski-puchar-dedykuje-mojej-rodzinie-jestem-dumny-z-druzyny/-
dostęp z dnia 28.09.2020 
3.  Źródło:https://sport.tvp.pl/48830989/genialne-liczby-roberta-lewandowskiego-jest-juz-najlepszy-w-historii-
pucharu-niemiec - dostęp z dnia 28.09.2020 
4.  Źródło:https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2020-08-24/robert-lewandowski-nie-zagra-we-wrzesniowych-
meczach-ligi-narodow/-dostęp z dnia 28.09.2020 
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Ciekawy dzień
Pewnego dnia Huhuś wstał wcześnie rano, szybko się umył, zjadł śniadanie. 
Postanowił spotkać się z przyjaciółmi. Szukał ich przez godzinę, a kiedy znalazł był
bardzo zmęczony. Jednak mimo to zaproponował im zabawę w ciuciubabkę.
Przyjaciele zgodzili się. Jednak Łatek zauważył, że nie mają czym zasłonić oczu.
Wymyślili, że zerwą liście z drzewa i nimi zasłonią oczy. Pierwszy szukał Huhuś,
koledzy mocno nim zakręcili. Jako pierwszego złapał Pazurka, potem Łatka. Miał
problem że znalezieniem wiewiórki Lili. Huhuś wraz z przyjaciółmi szukali Lili przez
kilka godzin. Po dłuższym czasie okazało się, że Lili zasnęła w dziupli i nie słyszała
nawoływań przyjaciół. Na koniec wszyscy poszli na czekoladowe ciasteczka.

.

DALSZE

PRZYGODY
SOWY

HUHUSIA

Rozdział 6
autor:

Olivier Bobek
KLASA 3D

.
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Rozdział 7
Tego dnia Huhuś obudził się w wyjątkowo radosnym nastroju. Była sobota, czyli dzień na który czekali
z przyjaciółmi przez ostatni tydzień. 
- Jedziemy na basen !!! – krzyknął szczęśliwy Huhuś
- Pośpiesz się, zaraz po śniadaniu przyjadą Pazurek i Łatek – powiedziała mama Huhusia
Zaraz po śniadaniu przyjechali przyjaciele z zapakowanymi torbami. Nie mogli się już doczekać
wycieczki. Jednak okazało się, że Huhuś nie jest jeszcze gotowy. Pobiegł do swojego pokoju, chciał
spakować ulubione zabawki, kąpielówki i klapki.
- o nie!!!! Mamo!!! – krzyknął
- Nie mogę znaleźć moich kąpielówek. Czy teraz nie będę mógł z Wami pojechać – martwił się.
- Spokojnie synku, na pewno je znajdziemy – uspokajała mama Huhusia
Wszyscy pomagali mu w poszukiwaniach. Na szczęście nie trwało to długo. I wszyscy razem mogli
spędzić radośnie ten dzień, pełen zabaw, śmiechu.

Adrian Zawadzki
klasa 3d

Sasza z klasy 7d
na swoim
tablecie

graficznym
tym razem

narysowała nam
UTAH

RAPTORA

. .
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