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,,Mistrzostwa Europy 2021”
Euro 2021 początkowo miało być rozgrywane w roku 2020. Przez pandemię Covid-19 rozgrywki zostały
przełożone o rok. Tegoroczne mistrzostwa rozpoczną się 11 czerwca, a zakończą 11 lipca.

Co ciekawe turniej
będzie nosił nazwę
“Euro 2020”, gdyż
był to termin
zgodny z
harmonogramem
rozgrywania
mistrzostw Europy,
które odbywają się
co 4 lata.
Rozgrywki będą
toczone 
w 11 miastach, 
w różnych
państwach.

W Rzymie
odbędzie się mecz
otwarcia, a półfinały
oraz finały odbędą
się w Londynie na
legendarnym
stadionie Wembley.
Obrońcą tytułu jest
Portugalia, która
triumfowała w 2016
roku w meczu z
Francją. Wygrali oni
wówczas 1-0.

Co ciekawe po raz
pierwszy 
na mistrzostwach
Europy będzie
możliwość
korzystania 
z VAR-u, czyli
wideo-weryfikacji,
która ma za
zadanie uniknąć
kontrowersyjnych
sytuacji na boisku.
Wśród 24
reprezentacji,

które
zakwalifikowały się
do mistrzostw
Europy jest Polska
kadra. Polacy
wygrali grupę G,
pieczętując awans
do finałów turnieju.
W 2016 roku
Polska odpadła 
w ćwierćfinale 
z Portugalią, która
później sięgnęła 
po tytuł.

Ćwierćfinał, który
osiągnęli wówczas
z trenerem
Adamem Nawałką,
był niewątpliwym
sukcesem i każdy
wierzy, że jesteśmy
w stanie powtórzyć,
bądź nawet
polepszyć ten
wyczyn sprzed 
5 lat.

cd. str.2

W tym
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Gra Assassin's
Creed Valhalla
 
Genshin
Impact 
– recenzja
nowej,
popularnej gry.
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Gra Assassin's Creed Valhalla 

Turniej będzie rozgrywany 
w 11 miastach, w różnych krajach
europejskich. 30 listopada 2019 r.
Odbyło się losowanie grup, które
wystąpią na Euro. Reprezentacja
Polski losowana była z drugiej puli i
trafiła do grupy E. Podczas
zmagań grupowych Polska
zmierzy się z trzema drużynami:
Hiszpanią, Szwecją oraz Słowacją.
Do 1/16 turnieju dostaną się
zwycięzcy każdej z grup (łącznie
jest 6 grup, od A do F, po 4
drużyny w każdej), wicemistrzowie
każdej z grup oraz cztery najlepsze
drużyny z trzeciej pozycji. 21
kwietnia 2021 r. UEFA ogłosiła, że
wybrała 19 sędziów
turnieju. Polska swój pierwszy
mecz w ramach mistrzostw 

rozegra 14 czerwca przeciwko
Słowacji w Sankt Petersburgu, 
w Rosji.
Grupę zakończy meczem ze
Szwecją 23 czerwca również w
Sankt Petersburgu. 
Teoretycznie najtrudniejszy mecz 
z Hiszpanią odbędzie się 
19 czerwca w Sewilli, w Hiszpanii.
Zwycięzca turnieju otrzymać może
nawet 34 miliony euro, 
a każdy zespół uczestniczący
 9,25 miliona euro.
Mistrzostwa Europy to prawdziwe
“święto” piłkarskie dla każdego
fana piłki nożnej. Podczas
rozgrywek, w każdym meczu
towarzyszą ogromne emocje wśród
zawodników oraz fanów.

Dzięki temu, że Polska dostała się
do turnieju każdy z nas może
obejrzeć mecze oraz trzymać
kciuki za Polaków, którzy liczą na
powtórzenie sukcesu z 2016 roku.
Obecnym trenerem polskiej
reprezentacji jest Portugalczyk
Paulo Sousa, a wśród powołanych
na rozgrywki jest wiele
niespodzianek. Powołanie
otrzymało kilka młodych
zawodników, którzy na boisku
mogą robić kluczową przewagę.
Wśród powołanych nie zabrakło
Roberta Lewandowskiego, który
kilka dni temu wyrównał rekord
legendarnego Gerda Mullera.

Gabryś

Zacznijmy od tego, czym jest
Assassin's creed Valhalla. 
Otóż j to kolejna gra z serii wielu
gier Assassin's creed. Wcielamy
się w niej w wikinga o imieniu
Eivor. 
W grze mamy za zadanie 
zdobyć Anglię i nawiązać jak
najwięcej sojuszy. Można 
ulepszać swoją postać, jej
zdolności, łódź i kruka,
zwierzęcego przyjaciela 
bohatera, który pomaga mu 
w różnych misjach i zadaniach.
Za pomocą zdobywanych
materiałów można ulepszać 
też swoją osadę, aby stała się
bardziej znana. Sama gra jest
bardzo rozbudowana. 
Assassin’s Creed Valhalla to gra
wybitna. Jest to bez dwóch zdań
najlepsza odsłona ze wszystkich
trzech RPG-owych części i ścisła
czołówka całej serii. 

Pomimo wielkiej sympatii do
Assassin’s Creed II i Brotherhood,
pokusiłbym się o stwierdzenie, 
że Valhalla przyniosła mi najwięcej
frajdy i zasiadła na miejscu lidera
w tych zawodach. Zawartości jest
niesamowicie dużo, mapa
przeogromna, zawiera wiele
ciekawych lokacji, walka daje
poczucie wielkiej mocy Eivora
 i jest świetnie zaprogramowana, 
a iście filmowe wstawki tylko
potęgują niesamowite odczucia 
z pojedynków. Fabuła angażuje 
i jej koniec jest zaskakujący, 
w pozytywnym tego słowa
znaczeniu, a co jest najlepsze,
side questy wcale nie odstają 
pod względem jakości.   
Assassin’s Creed Valhalla to gra
przepiękna, która poza błędami 
i długimi ekranami ładowania, 

jest świetna dla każdego fana 
serii i nie tylko. Valhalla zadowoli
dosłownie każdego. Niewątpliwie
jest to w tej chwili najlepsza
propozycja na przygasającą już
generację i równie dobra na
początek nowej generacji.
Spędziłem w tej grze solidne
kilkadziesiąt godzin, od tygodnia
oddawałem się jej w pełni i nie
żałuję ani minuty poświęconej
nowej produkcji Ubisoftu – wręcz
przeciwnie, chcę więcej. 
Jestem pewien, że do świata
Eivora wrócę jak najszybciej, 
z wielką przyjemnością.

Kacper



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 28 05/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Niecodziennik Szkolny r.szk. 2020-2021

„Genshin Impact” 
– recenzja nowej, popularnej gry.

Genshin Impact to nowa, 
darmowa gra fabularna 
z otwartym światem, 
która została wyprodukowana
przez chińskie studio miHoYo. 
Gra została wydana we wrześniu
2020 roku i jest dostępna na
platformach PlayStation 4, Android,
iOS, PlayStation 5, Microsoft
Windows. 
Niedługo pojawi się na Nintendo
Switch. Akcja gry toczy się 
w fantastycznej krainie o nazwie
Teyvat, do której trafiamy po tym,
jak zostajemy rozdzieleni 
z naszym bliźniakiem w walce 
z potężnym przeciwnikiem. 
Na początku gry możemy
 wybrać, czy wolimy wcielić się 
w siostrę bądź brata. Naszym
priorytetem jest odnalezienie
rodzeństwa, jednak fabuła 
ma również wiele innych misji,
takich jak np. pokonanie
 smoka, zdobycie licencji 
na latanie
 lub zadania fabularne 
z określonymi postaciami.
W trakcie gry, 
poza misjami, możemy 
również rozwijać poziom 

postaci (Adventure Rank), 
grać z innymi graczami, 
walczyć z różnymi potworami,
udekorować własny dom, 
losować postacie do własnej
drużyny, po czym je 
udoskonalać oraz zwiedzać
dostępne regiony. 
Na tę chwilę odblokowane są
jedynie dwa miasta, 
ale twórcy potwierdzili, 
że w przyszłości będzie 
ich łącznie siedem. 
Dużymi plusami w grze, 
o których też warto wspomnieć, 
są częste i systematyczne
aktualizacje, możliwość 
grania bez wydawania 
pieniędzy, dużo postaci
 do zdobycia o różnych
umiejętnościach oraz
 klimatyczna i relaksująca 
muzyka. Mimo wszystko należy
wspomnieć też o kilku minusach
gry.
 Największym minusem jest
„system gacha”, czyli losowanie
różnych postaci i broni. 
Niestety, by zdobyć lepszą 
rzecz, należy czasem losować
nawet 90 razy. 

Aby móc losować, należy mieć
uzbieraną daną sumę 
kryształów w grze, 
co może być czasochłonne,
szczególnie jeśli 
nie zamierzamy wydawać żadnych
realnych pieniędzy na grę. 
Do tego gra nie posiada 
języka polskiego, co jest dość
dużym utrudnieniem 
dla osób, które nie znają 
dobrze języka angielskiego.
Podsumowując,
 Genshin Impact to gra, 
która posiada bardzo rozbudowaną
fabułę, 
dzięki czemu, nie można jej przejść
w kilka godzin. 
Brak języka polskiego oraz
czasochłonne zbieranie
 kryształów na nowe bronie i
postacie są istotnymi minusami,
jednak nie powinno 
to sprawiać za dużych problemów
w trakcie gry. 
Grafika jest bardzo starannie
wykonana, a muzyka klimatyczna,
dlatego często powracam do tej
gry dla samego relaksu.

Maja

https://naekranie.pl
https://lenovogaming.plAssassin's Creed

Valhalla
Genshin Impact
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Wolontariat = radość + satysfakcja

Piszę ten artykuł, aby zachęcić młodzież do pomocy
zwierzętom. Ja bardzo kocham je wszystkie. Kiedyś
byłam właścicielką kotki o imieniu Kinia. Kiedy miała
17 lat, zaczęła chorować i trzeba było ją uśpić. Trzy
miesiące później kupiliśmy psa. Jest to border collie o
imieniu Everest. Zawsze marzyłam o takim psie i teraz
jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, mając
takiego przyjaciela.

Nie każde zwierzę ma tyle szczęścia co moje
zwierzaki. Nie każde ma swój dom, swoich właścicieli,
którzy o nich dbają i ich kochają. W schronisku jest
bardzo dużo bezdomnych, samotnych i smutnych
psów i kotów. Od kilku lat jeżdżę z rodzicami do
pilskiego schroniska i wyprowadzam na spacery psy,
które tam mieszkają i czekają na adopcje. Czekają na
swój prawdziwy nowy dom. Przywozimy im jedzenie,
koce i inne potrzebne rzeczy. W pilskim schronisku
Miluszków, bardzo prężnie działa wolontariat.
Uważam, że każdy wolontariusz w tym schronisku jest
na wagę złota. Zwierząt jest tam bardzo dużo, każde
chce wyjść na spacer i każde chce pobawić się z
człowiekiem.
Wolontariuszem może zostać każdy pełnoletni
miłośnik zwierząt, wystarczy tylko wypełnić formularz
zgłoszeniowy, podpisać umowę wolontariacką oraz
zapoznać się z regulaminem i już można spacerować
z pieskami. Ja mam dopiero 12 lat, dlatego zawsze
jeżdżę z rodzicami, bo to oni musieli podpisać umowę
ze schroniskiem.

Zachęcam wszystkich, dla których ważny jest los
zwierząt, aby także zainteresowali się wolontariatem.
To zajęcie daje dużo radości i satysfakcji człowiekowi,
a przy okazji pomagamy biednym zwierzętom.

Lidka
.

.
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