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Rekord Roberta Lewandowskiego

22 maja bieżącego
roku Robert
Lewandowski
ustanowił nowy
rekord bramek 
w ciągu jednego
sezonu w
Bundeslidze. Polak
przebił utrzymujący
się 49 lat
legendarny wyczyn
Gerda Mullera,
który wynosił 40
goli. 

W meczu ostatniej
kolejki ligi
niemieckiej klub
Roberta
Lewandowskiego
mierzył się z
Augsburgiem.
Podczas spotkania
na drodze
“Lewego” stawał
znakomicie
dysponowany Rafał
Gikiewicz, również
polski piłkarz. 

Dopiero 
w 89 minucie
ostatniego meczu
sezonu polski
napastnik znalazł
drogę do zdobycia
bramki i w ten
sposób pobił
niewiarygodny
wyczyn Niemca. 
Podczas całego
sezonu Robert
Lewandowski

 uzbierał łącznie 48
bramek w 40
spotkaniach.
Wynika z tego, że
zdobywał bramkę
średnio co 70
minut. Jego średnia
jest jeszcze
bardziej
niewiarygodna w
Bundeslidze, gdzie
zdobywał gola
około co 60 minut
gry. 

Obecnie najlepszy
piłkarz świata po
raz szósty został
“Królem Strzelców”
Bundesligi. Trener
Augsburga przed
meczem z
Bayernem
Monachium
powiedział, że zrobi
wszystko, aby
Lewandowski nie
trafił do siatki.
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Wielu
niemieckich
ekspertów
podzielało ten
głos, jednak
polski napastnik
zdobył bramkę i
zapisał się w
historii jako
zdobywca
największej
liczby goli w
ciągu jednego
sezonu.

Przepis na kawowy deser

“Lewy” 
dokonał
niemożliwego 
w ostatniej
minucie
ostatniego
meczu
Bundesligi.
Pokazuje to, 
że kapitan
naszej
reprezentacji
prezentuje 

Wyczyn
Lewandowskiego
pokazuje, że
nie należy się
poddawać oraz
zawsze trzeba
grać do samego
końca. Tuż po
golu Roberta w
końcówce
meczu arbiter
spotkania
zakończył
mecz. 

Warto również
dodać, 
że kapitan
Reprezentacji
Polski
przeszedł 
do historii
pomimo
kontuzji, 
która
wykluczyła go 
z kilku spotkań
ligowych.

najwyższą
formę 
oraz 
jest 
jednym 
z najlepszych

lub najlepszym
piłkarzem
świata.

Gabryś
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Lekcje zdalne czy stacjonarne?

Billie Eilish vs Ariana Grande

Lekcje stacjonarne są korzystne
pod wieloma względami, lecz
uważam, że lekcje zdalne są
lepsze. Dlaczego? 
Postaram się to udowodnić. 
 Przed komputerem, niektórym
jest dużo trudniej się skupić,
ponieważ dużo rzeczy może nas
rozpraszać. Jednak sądzę, że
jeżeli będzie miało się
porządek w pokoju, na biurku oraz
telefon daleko od siebie, naprawdę
da się wiele wyciągnąć z lekcji.
Oczywiście w szkole masz
bezpośredni kontakt z
nauczycielem, ale jeżeli zaprawdę
postarasz skupić się na zajęciach,
wyciągniesz z nich więcej niż na
lekcjach stacjonarnych.

Nauczyciele częściej korzystają z
prezentacji multimedialnych, co mi
bardzo ułatwia naukę. Następnym
argumentem, jest to, że nie musisz
wstawać o 6.30, aby nie spóźnić
się np. na autobus, a na lekcji
przed komputerem zdecydowanie
wystarczy Ci 30 minut i jesteś
gotowy! Dzięki temu możesz
później chodzić spać. Ostatnie
argumenty to: stanowczo mniej
książek do noszenia, nie ma
szybkiego
chodzenia po piętrach, aby zdążyć
na lekcję, czy nawet noszenia
materiałów na plastykę lub
technikę, wystarczy tylko, że
otworzysz szufladę z
potrzebnymi rzeczami,
wyciągniesz je i masz. 

Chciałam dodać jeszcze to, że
masz więcej czasu na spotkanie
się z przyjaciółmi.
Podsumowując, lekcje zdalne są
lepsze. Można więcej z nich
wyciągnąć.

Julka

Dzisiaj chcę poruszyć temat, która
z tych wokalistek jest lepsza. Obie
są jeszcze młode, mają ogromny
talent oraz wielu fanów, więc
zdania są podzielone. Moim
zdaniem wygrywa Billie Eilish. 
Ma oryginalną muzykę, ludzie
mówią, że przekroczyła barierę
POP-u.Przeszła do historii jako
najmłodsza wokalistka dostająca
nagrodę Grammy. W 2019 roku
zdobyła ich aż 7! Dodatkowo
otrzymała jeszcze trzy nagrody
MTV, dwóch MTV Europe
Music Awards 2019 oraz Apple
Music Awards 2019.
Eilish wkłada w swoje koncerty
całe swoje serce i robi wszystko,
aby dla fanów były
niezapomnianym wrażeniem.

Na jednym koncercie niefortunnie
upadła i skręciła kostkę. Jednak
nie zaprzestała występu. Miała
tylko chwilową przerwę na
założenie opatrunku, po czym
śpiewała dalej.
Billie ma oryginalny styl, który
według mnie jest bardzo ciekawy.
Ubiera się w luźne ubrania, w
których czuje się dobrze. 
To są właśnie powody, dla
których wolę Billie
Eilish od Ariany Grande. Jej
muzyka jest jedyna w swoim
rodzaju, słuchanie jej ogromną
przyjemność. Marzę o tym, aby
pewnego dnia pójść na jej koncert i
zobaczyć ją na żywo.
                                    Marysia
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Muzeum lodowych deserów

Muzeum Lodów we Włoszech zostało otwarte w 2012
roku i jest takim jedynym na świecie. Dokładniej
muzeum to znajduje się niedaleko Bolonii 
w miasteczku Anzoladell’Emilia. Muzeum to jest 
w miejscu dawnej fabryki produkującej maszyny 
do lodów. Można oglądać w nim starodawne przepisy,
jak i smakować niektórych smaków. Jest tam również
miejsce poświęcone szesnastowiecznemu
alchemikowi (Cosimo Ruggieri), który stworzył
pierwszą recepturę lodów. W tym muzeum można 
też usłyszeć wiele różnych historii oraz ciekawostek
np. o Francesco Procopio Cuto, który rozdał lody
biednym ludziom. 

Staś

Dlaczego 
23 kwietnia?

W tym dniu
urodziło się lub
zmarło wielu
znanych
pisarzy -
między innymi
William
Szekspir,
Miguel de
Cervatens,
(zmarli) czy
Vladimir 
Nabokov 
(urodził się). 

Zapraszamy 
do obejrzenia
prezentacji.
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