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Marzenia są po to, by je spełniać!

.

 24 stycznia 2020
roku uczeń klasy 8b
Wiktor Czekay
wziął udział w
Mistrzostwach
Polski w Kolarstwie
Przełajowym 2021
we
Włoszakowicach.
Trasa wyścigu była
bardzo trudna,
jazdy nie ułatwiało
też błoto. 

W wyścigu wzięło
udział 80
najlepszych
zawodników z całej
Polski. 
Wiktor
reprezentował
Akademię Kolarską
"Bonecki-Team".
Do mety dojechał
jako 11. Jest to
świetny wynik w tej
kategorii wiekowej.

Marzeniem 
Wiktora jest udział
w Mistrzostwach
Świata w
Kolarstwie
Przełajowym. 
Gratulujemy,
trzymamy kciuki 
i wierzymy, że
marzenia się
spełniają.

Julka
.
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Polska górą! - czyli podsumowanie osiągnięć
sportowych Polski w roku 2020

Rok 2020 był dla polskiego sportu zarazem
wspaniały jak i tragiczny.
Wiele klubów sportowych zmagało się z
problemami finansowymi spowodowanymi
chorobą Covid-19, co w najgorszych przypadkach
zakończyło się ich zamknięciem. 
Jednak rok 2020 był też pełen sukcesów dla wielu
sportowców,
do których zaliczają się m.in. Robert
Lewandowski, Iga Świątek oraz Kamil Stoch. 

Tenis ziemny
Rok 2020 był bardzo ekscytujący dla polskiej sceny
tenisa.Szczególną rolę odegrała Iga Świątek, 
wygrywając turniej wielkoszlemowy France Open, tym
samym ożywiając polską scenę tego sportu. 
Warto dodać, że wspomniana tenisistka ma zaledwie
19 lat. Jej zwycięstwo z pewnością mocno odbije się
na popularności tego sportu w naszym kraju.

 Piłka nożna
 Z całą pewnością mogę powiedzieć, że piłka nożna
jest najbardziej popularnym sportem w naszym kraju.
Niestety, w minionym roku, nasza reprezentacja nie
odniosła żadnych większych sukcesów, czego nie
można powiedzieć o pojedynczych zawodnikach.
Największym osiągnięciem może poszczycić się
Robert Lewandowski, napastnik klubu Bayern
Monachium. Zawodnikowi udało się zdobyć kilka
nagród, w tym m.in. prestiżowe nagrody piłkarza roku
UEFA oraz piłkarza roku FIFA.

.

Skoki narciarskie
 Polscy skoczkowie od lat pokazują swoje ogromne
umiejętności na skoczniach, a rok 2020 nie jest
odstępem od tej normy.
W tej dyscyplinie Polska odniosła dwa większe
sukcesy. Pierwszym z nich jest wygrana Dawida
Kubackiego w osławionym Turnieju Czterech Skoczni.
Drugim z nich jest wygrana Kamila Stocha 
w turnieju Raw Air odbywającym się w Norwegii.

MMA
 Polacy w tej dyscyplinie sportowej nie odnosili
żadnych sukcesów. Wielkim przełomem była
wiadomość o wygranej walce Jana Błachowicza,
dzięki której został mistrzem UFC w kategorii wagi
półciężkiej. Sukces odbił się szerokim echem, co
może zachęcić polską młodzież do zainteresowania
się tym sportem.

Pixabay
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Świnki 
morskie

Żużel
 Ta dyscyplina sportowa  najbardziej popularna jest 
w krajach Europy, a szczególnie w Polsce. Polacy od
zawsze zdobywali liczne trofea podczas mistrzostw
świata i w tym roku nie było inaczej. Złoto w
Indywidualnych Mistrzostwach Świata zdobył młody
jak na standardy tego sportu, 25 letni Bartosz
Zmarzlik. 
Podsumowując, rok 2020 był bardzo dobrym rokiem
dla sportowców z naszego kraju. Wielu z nich
osiągnęło ogromne sukcesy na światową skalę. 
Ich zwycięstwa z pewnością będą miały wpływ na
rozwój polskiego sportu. Pozostaje tylko nadzieja, że
Polacy utrzymają formę i w przyszłym roku również
będą zdobywać medale i trofea.
 

Dominik

Kawia domowa to bardzo czułe,
wrażliwe i kochające ludzi zwierzątko. Jednak
musimy pamiętać o kilku zasadach, ponieważ brak
wiedzy powoduje, że te cudowne gryzonie są
nieszczęśliwe.

1. Klatka. Świnki morskie to bałaganiarze, a więc
musimy pamiętać o ich czystości. Bardzo lubią
rozrzucać siano, dlatego brak higieny w klatce może
doprowadzić do chorób, ponieważ jedzą one siano, na
które mogły
np. się załatwić.

2. Dieta i odpowiedni wybór karmy. Kawie to
żarłoki. Już po czwartym dniu życia potrafią zjeść
wszystko. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie
można ich przekarmić i dawać wszystkiego, co jest
pod ręką. Owoce podajemy sporadycznie, ponieważ
nadwaga świnki może doprowadzić do jej śmierci.
Karmy należy kupować w sklepach dla gryzoni –
unikamy supermarketów. Pokarm nie może zawierać:
mąki, cukru, dodatków smakowych oraz
zapachowych.

3. Witaminy. Świnki nie potrafią wyprodukować
witaminy C (tak samo jak ludzie), dlatego powinniśmy
je suplementować. Jest na to mnóstwo
sposobów np. smakołyki, witaminy w postaci płynnej
czy tabletki. Nie ma karmy z dużą ilością witaminy C.

4. Odpowiednia uwaga. Jak wiadomo świnki morskie
kochają ludzi, dlatego powinniśmy poświęcać im
odpowiednią ilość uwagi. Jeżeli tego
nie zrobimy, gryzoń może zdziczeć lub być znudzony.
Jest na to mnóstwo sposobów takich jak: hamak,
tunel i przez nas wykonane przeszkody.

PAMIĘTAJ: kawia domowa to zwierzątko stadne.
Jeśli zdecydujesz się na tego przyjaznego gryzonia,
zakup dwie świnki.

Nikodem

. Pixabay
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Korona w czasie koronawirusa,
czyli lekcja o polskich

insygniach królewskich

Nowe spojrzenie na klasyczne
baśnie

15 grudnia
2020 roku
uczniowie klasy
4b w ramach
projektu
"Zaproś mnie
na swoją
lekcję" 
mieli okazję
spotkać się z
nauczycielką
historii z
Bydgoszczy
panią Anną
Leman - Błajdą,
która za
pomocą
aplikacji
Nearpod  

ciekawy sposób
opowiedziała 
o losach
polskich
insygniów
królewskich.

Czy wiecie, że
Polska jest
jednym z
niewielu
europejskich
państw, które
nie posiadają
oryginalnych
insygniów
królewskich?

4 października
1795 roku
Prusacy
zrabowali ze
skarbca na
Wawelu koronę,
jabłko, berło i
miecz,  które
zostały
przetopione
 na monety w
1811 roku.
Dzięki  pani Ani
uczniowie
poznali
ciekawostki na
temat regaliów. 

Niedawno
przeczytałem
bardzo
interesującą
książkę pt.
„Baśnie Barda
Beedle`a”
napisaną przez
J. K. Rowling.
Autorka
Harrego Pottera
znana jest z
ciekawego
języka i
wybujałej
wyobraźni.
Baśnie
Beedle`a to
zbiór pięciu
historii,
wszystkie są
pełne magii,
poruszają
wyobraźnię i
skłaniają do
wzruszeń. Co
więcej są
również
zabawne, a
czasem
przerażające i
wywołujące
dreszcze. 
Wszystkie
baśnie
przełożone są z
run antycznych

przez Hermionę
Granger.
Hermiona
otrzymała je w
spadku od
Albusa
Dumbledor’a,
ponieważ
zawsze
ciekawiły ją
niesamowite
historie.
Ponadto w
książce
znajdują się
obszerne
komentarze
samego
dyrektora
Hogwardu,
wspomnianego
Albusa
Dumbledor`a.
Książka ta,
zawiera
również
niesamowite
ilustracje
chorwackiego
artysty
Tomislava
Tomicia. 
Ilustracje
te mogą,
zachwycić lub
przestraszyć.

Moją
szczególną
uwagę przykuła
„Opowieść o
trzech
braciach”. Baśń
ta opowiada o
trzech
braciach, którzy
przechytrzyli
śmierć, a
przynajmniej
tak im się
wydawało. Jest
ona dla mnie
wyjątkowa,
ponieważ
ostatnia część
Harrego Pottera
pt. „Insignia
Śmierci”, opiera
się o
wydarzenia
właśnie z tej
baśni. Dzięki
niej łatwiej jest
zrozumieć
wątek
przewodni i
poczynania
bohaterów. 
Polecam
„Baśnie Barda
Beedle’a”.

Max

REDAKCJA WYDANIA: Max, Nikodem, Dominik, Julka
OPIEKUNOWIE: Karolina Strógarek, Patrycja Burzyńska
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