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Ogólne wiadomości

Igrzyska olimpijskie 2020 w Tokio odbywały się od 23
lipca do 8 sierpnia 2021. Zostały przeniesione na
następny rok z powodu pandemii, która pokrzyżowała
plany większości imprez. Pojawia się pytanie, co to są
igrzyska olimpijskie? Igrzyska olimpijskie to cykl 
imprez sportowych, na których jest wiele dyscyplin.
Warto wspomnieć, że "olimpiada" odbywa się co
cztery lata, a pierwsze zawody wyglądające jak
igrzyska olimpijskie, odbyły się 776 p.n.e w Grecji.  

red. Mikołaj MarczewskiSukcesy polskich sportowców
na igrzyskach olimpijskich 2020

Polska reprezentacja składa się z zawodników wielu
dyscyplin. Każdy reprezentant chce zdobyć jak
najlepsze pozycje. Jak wiadomo od wielu lat Polska
słynie z dyscyplin lekkoatletycznych. Najlepiej idzie
Polakom w dyscyplinie rzutu młotem, w których Polska
ma świetnych "miotaczy" takich jak Anita Włodarczyk,
Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Wszystkie złote
medale zostały zdobyte w dziedzinach
lekkoatletycznych, a było ich dokładnie cztery. Jeden
z najbardziej szokujących został zdobyty przez
Dawida Tomale w chodzie na 50 km mężczyzn.
Sztafeta mieszana 4x 400m zdobyła kolejny złoty
medal. Anita Włodarczyk zdobyła złoto  w rzucie
młotem kobiet, a Wojciech Nowicki w rzucie młotem
mężczyzn. Sukcesy naszych sportowców nie kończą
się na tylko złotych medalach, Polacy zdobyli także po
pięć srebrnych i brązowych.
red. Mikołaj Marczewski

sport.onet.pl

Igrzyska olimpijskie Tokio: Złoty medal polskiej
sztafety ...

                
               Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020
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Nasze wakacyjne
wyjazdy...

                                                                                 
Gdzie nasi rówieśnicy bawili się w wakacje? 
Okres tegorocznych wakacji minął nam
zdecydowanie za szybko. Sprawdźmy gdzie
uczniowie naszej szkoły spędzili wakacje 2021 :)

Cudze chwalicie, swego nie znacie!
Zdecydowana większość naszych kolegów i
koleżanek udała się w podróż po Polsce. Góry,
morze czy Mazury są najbardziej lubiane i
najczęściej odwiedzane. Polskie szlaki w Tatrach,
Pieninach bądź Bieszczadach przyciągają wielu
turystów swoim malowniczym klimatem i
bliskością natury. Wybrzeże Bałtyku nie ma sobie
równych jeśli chodzi o zysk z turystyki. Przez 2
miesiące wakacji przez polskie plaże przewijało
się mnóstwo ludzi. A morza parawanów nie dało
się objąć wzrokiem! Natomiast jeziora zostały
,,opętane,, przez fanów żeglugi, którzy korzystając
z wakacji wiernie oddawali się swojej pasji.
Działkowicze znad Pojezierza Mazurskiego,
również czerpali garściami z wolnego czasu.
Wypady nad jezioro bądź przejażdżki rowerami po
okolicy to zdecydowanie świetny odpoczynek od
codziennego monotonnego świata.

Wszędzie dobrze, ale u Babci najlepiej!
Znaczna cześć naszych rówieśników odwiedziła
daleką rodzinę, często przemierzając setki
kilometrów. Ale umówmy się, dla spotkania
uśmiechniętej rodziny czekającej na to, by
ugościć nas jak najcieplej się da, warto
przejechać te kilometry. Ciepły obiad u babci czy
ognisko z wujkiem to zawsze cudownie spędzone
chwile, które każde z nas zapamięta na długo. 

Miejska dżungla, czyli super wakacje w mieście. 
Niektórzy te wakacje spędzili siedząc w domu, lecz
nie było mowy o nudzie. Kina, escape room’y czy
inne formy rozrywki były bardzo często
odwiedzane przez młodzież. Podczas wakacji
nastolatkowie, również zaczęli dużo nowych
znajomości, które mogą trwać latami i tego im
życzymy. Oczywiście uczniowie spotykali się ze
sobą w wolnym czasie i zwiedzali nieodkryte
dotąd miejsca w swojej okolicy. 

Red. strony: Wiktoria Janik

Złota plaża, kolorowe napoje i bezchmurne niebo.
Wyjazdów za granicę naszego kraju również nie
zabrakło. Grecja, Hiszpania, Turcja, Egipt i wiele
innych. Możliwość opalania się przy palmie i z
towarzyszącym szumem morza lub oceanu to z
pewnością niesamowite przeżycie. Sama podróż
samolotem bądź promem to już niesamowita
przygoda, a czasami pokonanie swojego lęku.
Ciekawe ile państw zwiedzili już nasi uczniowie? :)

. źródło; google
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Sławni ludzie urodzeni
we wrześniu

Avicii-Tim Bergling
Data urodzenia: 08/09/1989 (piątek)
Miejsce urodzenia: Sztokholm, Szwecj
Data śmierci: 20/04/2018 w wieku 28 lat

Beyoncé 
Pełne nazwisko: Beyoncé Giselle Knowles-Carter
Data urodzenia: 04/09/1981 (piątek)
Miejsce urodzenia: Houston, Teksas, Stany
Zjednoczone
Wiek: 40

Martyna Wojciechowska
Pełne nazwisko: Marta Eliza Wojciechowska
Data urodzenia: 28/09/1974 (sobota)
Miejsce urodzenia: Warszawa, Polska 
Wiek: 46

książę Harry
Data urodzenia: 15/09/1984 (sobota)
Wiek: 36
Miejsce urodzenia: Londyn, Wielka Brytania

Michał Wiśniewski
Data urodzenia: 09/09/1972 (sobota)
Miejsce urodzenia: Łódź, Polska
Wiek: 49
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 Znaki Zodiaku (1/2)

.
.

..

. .

Koziorożec (22.12–19.01)
To dość specyficzny zodiak. Z
pozoru jest silny psychicznie,
zdecydowany i uparty. Ma
określoną grupę osób które mogą
wpłynąć na jego poglądy i
zachowanie. Najważniejsze
motywy życia to kariera i pieniądze
a po drodze miłość. Są inteligentne
i nie mają sobie równych w
kłótniach.

Ryby (19.02–20.03)
Niezdecydowane, łatwowierne jak
również introwertyczne, nieczułe i
trudne do zrozumienia. Uwielbiają
uporządkowany chaos i doskonale
sprawdzają się w zawodach
artystycznych. Lubią wracać
wspomnieniami do dawnych chwil i
często marzą. Mają skłonności do
wszelkich uzależnień. Los Ryb jest
bardzo zmienny.

Wodnik (20.01–18.02) 
Wodnik otwartym, inteligentnym,
wszechstronnym. Nie lubią
utartych schematów, chadzają
własnymi ścieżkami, ich
zainteresowania są oryginalne/
ekscentryczne. Wodnik dużo czyta,
interesuje się wieloma dziedzinami,
wszystko go ciekawi, posiada
chłonny, bystry umysł. Najczęściej
są to ludzie mili i życzliwi,
posiadają umiejętność szybkiego
nawiązywania kontaktów.

Baran (21.03-19.04)
Są energiczne, śmiałe i chętne do
współzawodnictwa. Zawsze muszą
być pierwsze i najlepsze.
Wszystko, co sprawia, że są
bardzo ambitne, uparte w dążeniu
do celu i wytrwał. Niestety
objawiają się zaamiłowaniem do
kłótni, sprzeczek, utarczek
słownych, podczas których
zapominają o manierach. Barany w
kłótni potrafią wszystko, a
wszystko wykrzyczeć.

Byk (20.04–21.05)
Byki to esteci, ich oko cieszy
wszystko to, co eleganckie. Lubią
otaczać się pięknymi,
drogocennymi przedmiotami,
kochają luksus i to, co z luksusem
związane - pieniądze. Osoby spod
znaku Byka to materialiści, ale nie
w dosłownym znaczeniu. Dla
Byków pieniądze to
bezpieczeństwo, pewność,
stabilność. Nie lubią ludzi
biednych, mniej zamożnych od
nich, mało przedsiębiorczych. 
Można na nich polegać, mieć do
nich zaufanie.

Bliźnięta (22.05–20.06)
Bliźnięta to typy ruchliwe, bystre,
nieaktualne coś zaciekawione.
Bliźnięta chętnie nowe, nowe
znajomości, miejsca, a co za tym
idzie lubią. Dostęp do znajomości.
Charakterystyczne dla Bliźniąt jest
to, że są wszystkie ciekawe,
zadają dużo pytań, nieaktualne
przeskakują z tematu na temat.
Wada Bliźniąt jest
powierzchowność. Różnorodność
zainteresowania, ale brak im bieżni
w jednej dziedzinie

.
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 Znaki Zodiaku (2/2)
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 Rak (21.06–22.07)
Te znaki są wrażliwe i uczuciowe.
Łatwo ulegają emocjom, mimo
tego wyróżniają się olbrzymią
fantazją. Posiadają też doskonałą
intuicję. W życiu codziennym dbają
o komfort i wygodę, lubią
leniuchować, ale czasami lubią
troche popracować

 Lew (23.07–22.08)
Lubią się wyróżniać i być stawiani
na pierwszym miejscu w
towarzystwie. Są dominujące i
starają się imponować innym.
Cechuje ich próżność i
zarozumialstwo, ale i wielkie
oddanie najbliższym. Lwa łatwo
zirytować i wbrew pozorom nie
łatwo poznać. Jest jednak
niezwykle utalentowany oraz
niezależny, a każdego dnia
rozpiera go energia.

 Panna (23.08–22.09)
To niezwykle inteligentny zodiak,
którego wyróżnia wielka ciekawość
świata. Zwraca uwagę na detale.
Każdą sytuację i problem dokładnie
analizują. Są odpowiedziale i
można na nich polegać. Bywają
jednak wścibscy. Mimo tego
zawsze dotrzymują obietnic. 

 Waga (23.09–22.10)
Są niezwykle wrażliwe i nie
uważne. W życiu najbardziej
doceniają rodzinę. Niekiedy bywają
zbyt uległe. Lew nie jest osobą
asertywną, co inni często
wykorzystują na jej niekorzyść.
Posiada jednak umiejętności
negocjacyjne i  wrodzony instynkt. 

 Skorpion (23.10–21.11)
Skorpiony z reguły są podejrzliwi i
nieufni. W zdobyciu celu pomaga
im wojowniczy charakter, ostry
język oraz wrodzony spryt. Nie
lubią przewagi nad sobą. Nie
znoszą tchórzostwa i lizusostwa.
Są inteligentne, spostrzegawcze,
posiadają dużą wyobraźnię i
odznaczają się dobrą pamięcią. Ich
siła życiowa i odwaga pozwala im
walczyć aż do zwycięstwa.

 Strzelec (22.11–21.12) 
Strzelce nienawidzą głupoty, nie
ulegają sugestiom otoczenia. Ich
życiowa aktywność, impulsywność,
często niedyskrecja rodzi konflikty
z otoczeniem. Mają moc intuicji. Są
inteligentne, przewidujące,
posiadają zmysł obserwacji i
analizy przyczyn zjawisk. Dumni i
świadomi swojej wartości i
godności osobistej, są
równocześnie skłonni do
poświęceń i za razem pełni radości
życia, nie widzą zła w samym
sobie.

. .
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.
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Niesamowite fakty o Rowie Mariańskim

Jedyne co udało nam się ustalić do tej pory o tym
miejscu to, to, że jest to najgłębsze miejsce na ziemi,
jednak naukowcy mówią, że pewnie nigdy nie uda
nam się dokładnie prześwietlić dna.
Dlaczego? Jest wiele przeszkód, które utrudniają
zbadanie tego miejsca. Są to między innymi
ciemność, ponieważ światło
słoneczne nie dociera głębiej niż 1000 metrów. Zimno,
ponieważ temperatura panująca na dnia waha się od
4 do 1 stopni Celsjusza.
Jednak jedną z chyba największych przeszkód jest
ciśnienie, ponieważ na dnie rowu wynosi ono 1086
barów, co oznacza, że jest ponad 1071 razy większe
od ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza.

red. Natasza Ludnicka

Natasza Ludnicka

Co to jest Rów Mariański?
Rów Mariański jest to najgłębsze miejsce na ziemi,
które często zwane jest gigantyczną blizną naszej
planety. Jest to na tyle szokujące miejsce, że
większość ludzi gdy o nim słyszy wpada w taką samą
fascynację co przerażenie. Nic dziwnego, bowiem
gdyby postawić górę Mount Everest na dnie Rowu
Mariańskiego, szczyt nadal znajdowałby się ponad 2
km poniżej poziomu morza.

red. Natasza Ludnicka

Natasza Ludnicka
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