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JESIEŃ TO PORA NA ROZWIJANIE SWOICH PASJI

Serdecznie
zapraszamy do
zapoznania się
z pierwszym
numerem 
naszej gazetki
elektronicznej : )

W numerze:

Nasza szkoła: "Galeria wydarzeń bieżącego roku szkolnego"

Nowinki techniczne: "Samolot elektryczny Heaviside" dla
jednej osoby"

Sport: "Reprezentacja Polski w piłce nożnej"
\

Moda i uroda: "Trendy jesieni i zimy na przełom 2019/2020"

Język angielski: "Dlaczego warto uczyć się języka
angielskiego?"
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Ślubowanie klasy
pierwszej.

Dzień Języków Obcych -
turniej wiedzy kl.0-3.

Ślubowanie klasy
pierwszej.

Dzień Języków Obcych -
turniej wiedzy dla klas 
4-8.
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Rocznica wybuchu 
II wojny światowej.

Szkoła do hymnu.

Rajd szlakiem cmentarzy
I wojny światowej.

Akcja promująca 
zdrowe odżywianie.
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Heaviside - elektryczny samolot dla jednej osoby

O

Heaviside to najnowsza konstrukcja start-upu Kitty Hawk, wspieranego przez firmę Boeing oraz
współzałożyciela Google – Larry’ego Page’a. Maszyna latająca jak samolot, ale zdolna do pionowego startu i

lądowania, została zaprojektowana, by unowocześnić osobisty transport miejski. Heaviside ma sześć wirników
na skrzydłach i kolejne dwa zamontowane przy kabinie. To właśnie dzięki nim samolot może startować i

lądować jak helikopter, co jest znacznie bardziej praktycznym rozwiązaniem w przestrzeni miejskiej.
Początkowo Heaviside będzie opierać się na sterowaniu ręcznym, ale już teraz inżynierowie z Kitty Hawk
zapowiadają, że ostatecznym celem jest lot autonomiczny. Ze względu na konieczność wprowadzenia

odpowiedniego prawa, jest to jednak raczej odległa przyszłość..

Heaviside jest znacznie cichszy niż helikopter
Innym z problemów uniemożliwiających jak na razie popularyzację takiego środka transportu jest to, że jest on
bardzo głośny. Dlatego też malutki i całkowicie elektryczny samolot Heaviside został wymyślony w taki sposób,

by to zmienić. Kitty Hawk chwali się, że konstrukcja podczas lotu jest cichsza niż zmywarka
czy biurowy klimatyzator.

Według producenta samolot generuje hałas na poziomie zaledwie około 38 decybeli, dzięki czemu ma być
„społecznie akceptowalny”. Dla porównania: w przypadku helikoptera mówimy o 60 dB. W obu przypadkach

chodzi o odgłos słyszalny z ziemi, gdy maszyny znajdują się na wysokości około 450 metrów.

Producent nie podał konkretnych danych technicznych na temat swojego nowego samolotu. Ujawnił jedynie, że
niespełna 50-kilometrowa trasa z San Francisco do San Jose zajmie mu około 15 minut, co pozwala wyliczyć,

że prędkość wynosić będzie jakieś 200 km/h. To jak najbardziej przyzwoity wynik.
Producent zapowiedział też, że jedno naładowanie akumulatora do pełna pozwoli przelecieć mniej więcej
160 kilometrów. To już wygląda trochę mniej imponująco, ale biorąc pod uwagę potencjalne zastosowania –
nie jest źle.
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REPREZENTACJA POLSKI

Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Nożnej. W reprezentacji mogą grać zawodnicy, którzy mają obywatelstwo Polskie. Głównym stadionem

na którym grają biało czerwoni to Stadion Narodowy

w Warszawie. Selekcjonerem zespołu od 1 sierpnia 2018 jest Jerzy Brzęczek. Polska bierze udział w rozgrywkach Pucharu Świata FIFA oraz mistrzostw Europy

UEFA(EURO) które odbywają się naprzemiennie co dwa lata. Uczestniczyła w ośmiu z dwudziestu jeden turniejów finałowych MŚ oraz w trzech z piętnastu turniejów

finałowych ME. Najlepszym wynikiem Polski w turnieju FIFA jest dwukrotnie trzecie miejsce osiągnięte w 1974 i 1982, a w ME – ćwierćfinał w 2016r. Kolorystyka

ubiorów reprezentantów Polski jest odzwierciedleniem barw państwowych oraz flagi i herbu państwa, a więc związana z barwą białą i czerwoną.
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Dlaczego warto 
uczyć się języka angielskiego?

O

1) Język angielski jest współcześnie najpopularniejszym 
językiem obcym na świecie:
-  język angielski jest językiem ojczystym dla ok. 500 mln ludzi
dla 300 mln jest to język obcy, którego używają regularnie
- według szacunków mniej więcej 1,5 mld ludzi na świecie zna lub uczy
się języka angielskiego. 
-  angielski jest językiem oficjalnym w 56 krajach na świecie
2) Język angielski jest językiem nauki, biznesu, współpracy 
międzynarodowej i dyplomacji.
3) Język angielski jest przydatny podczas wyjazdów zagranicznych.
4) Pozwala zrozumieć treść ulubionych utworów muzycznych 
i filmów, swobodnie czytać prasę, książki, nawiązywać kontakty 
z osobami z innych krajów.
5) Jest świetnym ćwiczeniem intelektualnym dla osób w każdym wieku,
przynosząc wiele korzyści – poprawia zdolność koncentracji, usprawnia
pamięć.
6)  Umożliwia przystąpienie do egzaminów i zdobycie certyfikatów –
dzięki którym uczniowie mogą dostać się do wymarzonej szkoły, wybrać
potem ciekawszy kierunek studiów i starać się o pracę.
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