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Najlepsze życzenia z okazji Święta Komisji
Edukacji Narodowej!

14 PAŹDZIERNIKA

Cała redakcja gazety "CzarnieckiNews" składa najszczersze życzenia wszystkim uczniom oraz
pracownikom placówek oświatowych. To dzięki tym wszystkim osobom przyszłe pokolenia będą
mogły dumnie reprezentować nasz kraj.

Dziękujemy!
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DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
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Kącik Piłkarski

Piłkarska Liga Narodów UEFA 2020/2021
W środę (06.10) i w czwartek (07.10) odbyły się dwa
półfinały Ligi Narodów, w których kolejno zmierzyły
się: Włosi z Hiszpanami oraz Belgowie z Francuzami.
W środowym meczu pomiędzy Włochami i
Hiszpanami padło niespodziewane zwycięstwo dla
Hiszpanów, którzy w starciu z tegorocznymi mistrzami
Europy zagrali świetnie. Kontrolowali cały mecz, o
czym świadczy strata bramki na 2:1 dopiero w 83 min
za sprawą Pellegrini'ego. Luis'owi Enrique udało się
po długim czasie, to czego oczekiwał na
mistrzostwach Europy od swoich zawodników, czyli
kontrolowania meczu poprzez "grę na jeden kontakt",
czyli ciągłe podawanie piłki. Ta taktyka nazywa się
Tiki-Taka. Dzięki, której Hiszpania pokonały Włochów.
Bardziej emocjonującym meczem był mecz
rozgrywany w czwartek między Belgami, a
Francuzami, w którym padło aż pięć bramek.
Belgowie do pierwszej połowy kontrolowali mecz, bo
do szatni schodzili z dwu bramkową przewagą. Po
przerwie stało się to, czego nikt się nie spodziewał,
albowiem Francja strzeliła trzy bramki wygrywając
półfinał. Finał odbędzie się w niedziele (10.10) o
20:45 na San Siro. 
red. Mikołaj Marczewski

W sobotę (09.10) na Stadionie Narodowym odbył się
mecz eliminacji do mistrzostw Świata 2022, pomiędzy
Polakami, a zawodnikami San Marino. Polacy byli
faworytami tego spotkania, ponieważ San Marino nie
wygrało jeszcze żadnego spotkania w eliminacjach.
Polacy spokojnie wygrali 5:0, po bramkach: Karola
Świderskiego, Cristian'a Brolli'ego (bramka
samobójcza), Tomasza Kędziory, Aleksandra Buksy
oraz Krzysztofa Piątka. Wygrana nie stanowiła
najważniejszego punktu mecz. W 57 minucie
spotkania z boiska zszedł Łukasz Fabiański, którego
był to pożegnalny mecz w kadrze. Powstała wtedy
"zmiana pokoleniowa", bo na bramce od tego
momentu stanął Radosław Majecki.

Dziękujemy!!! 
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https://www.flashscore.pl/pilka-nozna/europa/liga-
narodow-uefa/
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                Książki które warto przeczytać ;)

Wydawnictwo MAG

Opis:
https://www.filmweb.pl/film/Koralina+i+tajemnicze+drzwi-
2009-184151/descs

Intryga w tej książce jest niemal namacalna,
zachęcam też do obejrzenia filmu :)
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Wydawnictwo Media Rodzina

Opis: https://www.empik.com/igrzyska-smierci-tom-1-
collins-suzanne,p1046113860,ksiazka-p

Ta seria również ma swoją filmową adaptację, którą
gorąco polecam.

Wydawnictwo Mamania

Opis: https://lubimyczytac.pl/cykl/8986/serafina

Seria książek "Serafina" jest jedną z moich ulubionych
serii więc mam nadzieję, że wam też przypadnie do
gustu :)

Wydawnictwo Papierowy Księżyc.

 Opis: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/233123/wiezien-
labiryntu

Zachęcam do obejrzenia serii filmów! Skradły one
moje serce i liczę na to, że wam też się spodobają.
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Ważne daty w październiku

W tym miesiącu jest wiele mniej lub bardziej ważnych dat, które zasługują na uwagę. Jedną z nich jest
14 października, bo wtedy obchodzimy święto wszystkich osób związanych z oświatą. Drugą istotną
jest 24 października - to Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Co warto wiedzieć o
ONZ?

Organizacja międzynarodowa, założona w 1945
r. przez 51 krajów, które zobowiązały się do
utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych
stosunków między narodami, promowania
postępu społecznego oraz lepszego standardu
życia i praw człowieka.
Do organizacji należą 193 państwa.
Główną siedzibą ONZ jest Nowy Jork.
ONZ nie działa samodzielnie, ma wiele
powiązanych ze sobą komisji, programów czy
wyspecjalizowanych departamentów.

Dlaczego ONZ
powstało?

Pierwszym krokiem do jej powołania była
aliancka konferencja, zorganizowana w 1941 r.
z inicjatywy polskiego ambasadora w Londynie.
Ogłoszenie ośmiopunktowej Karty Antlantyckiej
w 1941r.
Wizje sprawiedliwego świata zapisane w karcie
była piękna, ale niewystarczająca.
Chęć pokonania wrogich państw z Niemcami na
czele w czasie wojny.
 Na przełomie września i października 1944 r.
przygotowali w Dumbarton Oaks projekt nowej
organizacji światowej.

Źródło:

Ciekawostki o ONZ:
Flaga ONZ ukazuje mapę świata oglądaną z 40.
równoleżnika szerokości południowej na setnym
stopniu szerokości zachodniej od Grenwich,
gałązki oliwne oznaczają pokój.
UNESCO to jedna z organizacji ONZ do spraw
Oświaty, Nauki i kultury.

Red. strony: Joanna Mioduchowska
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