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Dziś w numerze:  
Światowy Dzień Geparda
Coś o harcerstwie
Jak świetnie jest jeździć na rowerze
Poza tym Igor i Hania polecą ciekawe książki
do czytania oraz gry.
To wszystko na grudniowe deszczowe
(zamiast śnieżne) wieczory.
Moi Drodzy, odliczamy dni do świąt!  Czekamy
na dłuższy odpoczynek.
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KILKA SŁÓW O KOLARSTWIE
GÓRSKIM

Canynon lux 2020

Jolanda Neff podczas mistrzostw olimpijskich w Tokio

MTB to jeden z ekstremalnych sportów na świecie.
MTB - co to właściwie znaczy?Kolarstwo górskie (czyli z
angielskiego MTB moutain biking) jest takie super, bo daje
co najmniej potrójną frajdę: dawkę przyrody,
 wyzwanie  i  wysiłek  całego ciała.
Nie ma lepszej ucieczki od zgiełku miasta, betonu i
samochodów.
Rowerem możemy się dostać w różne miejsca, których na
nogach lub autem nie zdobędziemy.
Ale okoliczności przyrody to tylko część radości z MTB.
Bo druga wiążę się z pokonywaniem przeszkód.
Podczas jazdy na rowerze górskim pracuje całe ciało. Nie
tylko-jak się może wydawać-nogi. Również ręce, barki i 
mięśnie.

Rodzaje kolarstwa.
XCM
Maraton MTB-to odmiana XC, która powstała z myślą o
amatorach. Ostatnio także wielu sportowców
zainteresowało się XCM.

XCO
Czyli olimpijska format cross country. Zawodnicy ścigają
się się na pętli 4-5 kilometrów, która obejmuje liczne
podjazdy i zjazdy. Startują razem, co wymaga
dodatkowego refleksu, żeby od początku być w czołówce. 
Wygrywa oczywiście pierwszy zawodnik lub zawodniczka
na linii mety.
Ale nie od razu każdy ściga się na olimpiadzie, też są
mniejsze zawody.                                     

Wycieczki rowerowe są po prostu
super!
 Igor Marciniec
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MY  HARCERZE

DZIEŃ GEPARDA

Międzynarodowy Dzień Geparda obchodzimy 4 grudnia. 
Ten szczególny dzień ma na celu ochronić gepardy przed
wyginięciem, bo niewątpliwie jest to gatunek zagrożony.
Organizacje prozwierzęce  starają się robić wszystko co w ich
mocy, aby ten piękny gatunek kotów nie wyginął.

Ciekawostki o gepardach:

- Gepardy to najszybsze zwierzę lądowe. Może rozpędzić się nawet do
100km/h w 3 sekundy tak jak  sportowe ferrari. 

- Jako jedyne spośród wielkich kotów nie atakują człowieka, dlatego też
niekiedy są sprzedawane jako zwierzęta domowe, co oczywiście jest
nielegalne. W 2016 r. w stanie dzikim żyło tylko 7100 osobników.

- Niektórym młodym gepardom na karku rosną grzywy, to bardzo pomaga
matce przenosić maluchy w inne miejsce.

- Gepardy mogą dożyć nawet 20 lat.
- Gepardy mogą pić raz na 3-4 dni.

informacje zebrała: Hanna Rudziak

Harcerstwo ZHR jest odłamem harcerstwa ZHP. W 1988r. kilka drużyn
opuściło tę organizację, aby rok później założyć harcerstwo ZHR.
Aktualnie w Chojnowie dział jedna drużyna harcerzy ZHR i jest to: 1
Chojnowska Drużyna Harcerzy Białe Orły, w której działają 3 zastępy
(Jastrzębie, Sokoły i Gadożery).

Kto kieruję chojnowską drużyną?
 Drużynie przewodzi drużynowy i jest nim Piotr Lizak, natomiast na czele
każdego zastępu stoi zastępowy.

Co robimy w harcerstwie?
Organizujemy zbiórki (spotkania zastępu), obozy i wypady weekendowe.
Na tych spotkaniach uczymy się poruszania w terenie, rozpalania ognia,
przetrwania w lesie, budowy obozu przy użyciu różnych narzędzi oraz wielu
przydatnych i ciekawych rzeczy.

I na koniec pytanie nurtujące wszystkich ciekawskich: Czy
harcerze jedzą…….. szyszki?
Otóż Nie :)

Aleksander Śliwa

Creative Commons
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Hania poleca
Moją polecaną i ulubioną prze ze mnie serią książek
jest Magiczne Drzewo, której autorem jest Andrzej Maleszka.
Seria liczy jedenaście książek, a ja przeczytałam już sześć z
nich, tj. Czerwone Krzesło, Tajemnica Mostu, Olbrzym,
Pojedynek, Gra i Cień Smoka. 

Książki opowiadają o bohaterach szukających magicznych
przedmiotów, ale nie jest tak łatwo, bo po drodze spotyka ich
wiele trudności. Powieści są bardzo ciekawe i wciągające,
choćby dlatego, że każda  zaczyna się inaczej i nie jest
poruszony ciągle ten sam temat. 
Jak dla mnie utwory Maleszki są bardzo interesująco 
napisane, zrozumiałym i łatwymi językiem.  Z racji tego, że
poruszają tematykę  magii może się wydawać, że są
dziecinne, ale wcale tak nie jest. 

Myślę, że spodobają się młodym jak i starszym czytelnikom.   
               
 Hanna Rudziak

Moja kolekcja

Igor poleca
IFarming simulator 22 to najnowsza gra z serii Farming. Gra uczy, jak
dobrze zbudować gospodarstwo i odkładać pieniądze. 

Gra polega na uprawie ziemi i zasianiu oraz zebraniu  plonów. Posiane
zboże trzeba nawozić i pryskać przeciwko chwastom. Skoszone niektóre
plony można zawieźć do młynów i przerobić na mąkę, potem zawieźć 
do piekarni, w której piekarze pieką chleb, za który gracze  otrzymują 
pieniądze. 

W grze jest dostępne około 6 gatunków zwierząt, które można hodować w
odpowiednich zagrodach oraz wypasać na pastwiskach. 
Krowy  dają  mleko, które można sprzedać w mleczarni lub sprzedać w
cukierni aby zrobić ciasto, ale potrzebujesz jeszcze jajka z kurnika. 
Nowościom w farmingu jest uprawianie winogronu i 
oliwek. Do tego jest potrzebny specjalny sprzęt do transportu i do zbierania
oraz do usuwania liści. 
Igor Marciniec
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