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Powrót do szkoły,
zmiana patrona.

Złote medale Polaków :                        -
  64 złotych  medali zdobytych na
letnich igrzyskach olimpijskich,
- 6 złotych medali zdobytych na
zimowych igrzyskach olimpijskich,
- 70- łączna liczba złotych medali
zdobytych przez polskich olimpijczykó
w

                           Znani  polscy olimpijczycy 
1. Zbigniew Bródka
polski łyżwiarz szybki, specjalizujący się na dystansie 1500 m,
mistrz olimpijski i brązowy medalista z Soczi (2014), olimpijczyk z
Vancouver (2010) i Soczi (2014). 
 2. Robert Sycz 
wioślarz, dwukrotny mistrz świata i mistrz olimpijski              
(Sydney 2000  i Ateny 2004)  
3. Otylia Jędrzejczak
 pływaczka, czterokrotna olimpijka: Sydney (2000), Ateny (2004),
Pekin (2008), Londyn (2012). Mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni
olimpijska z Aten (2004). 
4. Justyna Kowalczyk 
mistrzyni olimpijska .

Zmiana patrona szkoły

Już niedługo w naszej szkolę odbędzie się
bardzo ważna uroczystość, mianowicie
będzie zmieniony patron szkoły. Po
dokonaniu przez uczniów i pracowników
szkoły nowego wyboru będziemy Szkołą
Podstawową nr16 im. Polskich
Olimpijczyków.
Zrezygnowano z poprzedniego patrona  -
Marcina Kasprzaka.
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Przychodzi Błaszczykowski do
komentatora. 
-Proszę pana! Niech pan wolniej
komentuje, bo nie nadążamy za
grą. 

-Dlaczego
piłkarze
spóźniają się na
trening? 
- Bo stoją w
korkach.

                         Śmiech to zdrowie :)

Najkrótszy
dowcip, jaki
kiedykolwiek
słyszałam :
Polska gola!!

W księgarni. 
-Poproszę książkę "Polacy na
mundialu". 
-Fantastyka piętro wyżej.

                        Sportowe
                               

                         Dowcipy

- Uprawiasz jakiś sport? 
- Nie, ale codziennie rano mam
gimnastykę poranną. 
- Jakie robisz ćwiczenia? 
- Otwieram oczy, zamykam oczy,
otwieram, zamykam...

Jak nazywa się
chiński piłkarz? 
Kiwa Jakotako

Po meczu trener mówi do jednego chłopca z drużyny: 
- Czy wiesz, co to jest współpraca? Co to jest zespół? 
Chłopczyk potakuje. 
- A czy rozumiesz jak ważne jest to, żebyśmy razem wygrali? 
Chłopczyk znów przytakuje. 
- Więc, kiedy sędzia odgwizduje twój faul,rozumiesz, że nie wolno się
z nim kłócić, przeklinać i kopać go? 
Mały piłkarz znów pokornie kiwa głową ze zrozumieniem.
- W porządku - mówi trener. 
- To teraz idź, proszę, i wytłumacz to swojej mamie.

piłka nożna

piłeczki

Kim

Kim
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     Zimowa olimpiada w Sochi w 2014r. była
prawdziwym pokazem mody. Chciałabym wyróżnić
outfity trzech państw- Francji, Niemiec  i oczywiście
Polski.    
     Zestawy ubrań Francji  są nie tylko eleganckie,
wygodne, ale gotowe na podbicie francuskich ulic.
Firma LACOSTE naprawdę się postarała.
     Polskie stroje były idealnie dobrane kolorystycznie,
nic dodać, nic ująć. Myślę, że kroje ubrań były dość
klasyczne, jednak wyróżniały się spośród innych.       
                                                      Co do strojów
naszych zachodnich sąsiadów, to określiłabym je
stylistyką "niemieckiej  gospodyni Heidi". Z drugiej
strony należy pamiętać, że w tym sezonie na stokach
królują wielokolorowe kreacje, które mają sprawiać, że
jesteśmy doskonale widoczni. 

             MODA OLIMPIJSKA W SOCHI 2014
                                                         

Francja

Polska :)

Nicole

Nicole Nicole
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                     Piotrkowscy Sportowcy

Wakacje minęły szybko, a my wracamy do
Was z gazetką. Dzisiaj opowiemy wam o
polskich i piotrkowskich sportowcach.
Jeśli chodzi o sportowców z naszego
miasta, jest ich naprawdę dużo. O kilku z
nich właśnie Wam dzisiaj opowiem.

Jednym z nich jest Mateusz Bernatek, który był
również uczniem naszej szkoły. Jest on mistrzem
Europy w zapasach. W młodszych latach był on
zapaśnikiem  AKS Piotrków Trybunalski. Mamy
wielką nadzieję, że Mateusz powtórzy swój sukces
i to nie raz.

Innym sportowcem z naszego miasta jest
Kamil Majchrzak, tenisista. Jest on złotym
medalistą Letnich Igrzysk 2014. Dawniej
był on zawodnikiem klubu Winner
Piotrków. Życzymy mu kolejnych wielkich
zwycięstw w turniejach.

Ostatnim sportowcem o jakim Wam
opowiem jest kolejny zapaśnik, Bogdan
Daras. Olimpijczyk z Seulu 1988 r.
Reprezentował kluby: Piotrcovia-
Piotrków Trybunalski i Siła Mysłowice.
Jak każdemu  z naszych olimpijczyków
życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Bernatek

Majchrzak

Daras

Ania

Ania

Ania
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               Soczi

Polskie starania o
organizację olimpiady

             Londyn

Ostatnie Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Soczi
2014( Rosja, zimowe ) i w Londynie 2012(Wielka
Brytania, letnie ). Jednym z najciekawszych miejsc w
tym drugim mieście jest ArcellorMittalOrbit. Wysoka na
115 metrów wieża widokowa, z której widać piękną
panoramę Londynu. Na te letnie igrzyska w 2012 roku
wybudowano w tym mieście ogromny stadion, który
mieści 80000 widzów.

Natomiast igrzyska w rosyjskim kurorcie nad Morzem
Czarnym, czyli Soczi, odbywały się w 2014 roku. Na
tych zimowych igrzyskach uczestniczyli zawodnicy
nawet z tropikalnych krajów, takich jak: Zimbabwe,
Brazylia, Filipiny i Maroko, a także Meksyk. Zawody
utrudniało rosyjskiemu miastu ciepło, które dochodziło
nawet do 20 stopni celsjusza. Nic dziwnego, ponieważ
te igrzyska zimowe, jako pierwsze zostały rozegrane
w mieście mającym klimat subtropikalny.

Kraków miał być miastem, które organizowałoby tą
uroczystość w 2022 roku zimą. jednak w referendum
krakowianie zadecydowali, że igrzysk nie chcą. Polska
jednak może jeszcze powalczyć o organizację
zawodów w Zakopanem. Możliwe, że po raz pierwszy
będzie u nas olimpiada.

Ostatnie miasta olimpijskie: 

zimowe: letnie:

Soczi 2014 Londyn 2012

Vancouver 2010 Pekin 2008

Turyn 2006 Ateny 2004

Londyn

Soczi

Piter

Piter
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Igrzyska  kiedyś i dzisiaj

Ceremonia zapalenia
znicza olimpijskiego

Przed rozpoczęciem olimpiady z
Olimpu wyrusza pochodnia. Znicz
jest przekazywany kolejnym
członkom sztafety. Na koniec
pochodnia przybywa do miasta
gospodarza igrzysk . Tam w trakcie
ceremonii zapalany jest znicz
olimpijski. Igrzyska rozpoczynają
się od powitania prezydenta MKOI i
przewodniczącego komitetu
organizacyjnego igrzysk oraz szefa
danego państwa . Grany jest hymn
narodowy kraju, który organizuje
zawody. Dzisiejsze igrzyska olimpijskie

Teraźniejsze igrzyska dzielą się na
letnie i zimowe . Odbywają się co
cztery lata i trwają 2 do3 tygodni .
Za każdym razem igrzyska
odbywają się w innym kraju .
Poprzednie igrzyska odbyły się w
rosyjskim Sochy .
W dzisiejszych igrzyskach udział
mogą brać kobiety , a zawodnicy
ubrani są w kostiumy sportowe.

Starożytne igrzyska
Starożytni Grecy cenili
sobie współzawodnictwo ,
dlatego organizowali
igrzyska olimpijskie.
Olimpiada odbywała się ku
czci różnych bogów .
Zawody odbywały się od
około
776 w. p.n.e. równo co
cztery lata i trwały zawsze
pięć dni . Zawodnicy
przybywali na igrzyska
wiele dni wcześniej , aby
przygotować się do startu.
Igrzyska były tak wielkim
wydarzeniem , że na czas
ich trwania przerywano
wojny. Dzięki temu
widzowie mogli
bezpiecznie dotrzeć na
miejsce, a żołnierze wziąć
udział . W igrzyskach nie
mogły brać udziału kobiety
. Nie mogły także ich
oglądać – ponieważ
panowie występowali nago
.

zapasy

Agaznicz olimpijski

Aga

StadionAga


