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 Atak Rosji na Ukrainę
Euromajdan - 21 listopada 2013 roku.
Ucieczka ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza.
Powstanie nowego rządu z premierem Arsenijem Jaceniukiem.   
Interwencja militarna na Krymie - marzec 2014.
Wojna w Donbasie. 
Porozumienie mińskie- 2014- 2015.

  Atak Rosji powrócił ponownie- 24 lutego 2022. Wojska zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia. 

Dla Ukrainy

Zbiórka dla potrzebujących

Mamy
nadzieję, 
że nasi
goście będą
mogli
wkrótce
wrócić 
do ojczyzny
 i swoich
domów.

Nasza szkoła przez
długi czas była
miejscem, w którym
przybywali
uchodźcy z
Ukrainy. Sala
gimnastyczna stała
się jedną wielką
sypialnią. Pomocą
służyło im wielu
ludzi dobrej woli.

WOJNA TRWA NADAL - TO JUŻ PONAD 40 DNI!
Armia ukraińska odzyskała kluczowe tereny na północy Ukrainy,
twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony, na które powołuje się The
Guardian.
Rosja przegrupowuje siły i przygotowuje się do ataku na
wschodnią Ukrainę, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych
Ukrainy. Celem Rosji jest obecnie uzyskanie pełnej kontroli nad
terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego.  Przeciwnik
uzupełnia zapasy żywności, paliw oraz amunicji. Według
ukraińskiej armii siły rosyjskie nadal blokują Charków i próbują
przejąć pełną kontrolę nad Mariupolem.
Rosja użyła bomb kasetowych w Mikołajowie. Zginęło 10 osób, w
tym dziecko, 46 osób zostało rannych, podały władze regionu.
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Czesław Michniewicz

Znamy nowego selekcjonera Reprezentacji Polski w piłce nożnej!
  31 stycznia Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem naszej
reprezentacji. Michniewicz urodził się 12 lutego 1970 r. w Brzozówce na
terenie Białoruskiej SRR. W 1978 r. rozpoczął karierę piłkarską. Grał w
takich zespołach jak Ossa Biskupiec, Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk i
Amica Wronki. Od 1999 r. jest trenerem. Na początku swojej kariery
trenerskiej trenował zespół Amica II Wronki. Później był szkoleniowcem
m.in. takich zespołów jak Lech Poznań, Pogoń Szczecin czy Legia
Warszawa. Czesław Michniewicz, po tym jak w tym roku został ogłoszony
selekcjonerem, spotyka się z piłkarzami polskiej reprezentacji grającymi
w Polsce oraz różnych miejscach świata. Nasz selekcjoner zobaczył się
m.in. z: Robertem Lewandowskim, Piotrem Zielińskim, Wojciechem
Szczęsnym i Matty'm Cashem. Michniewicz zastąpił odchodzącego w
niesławie Paulo Sousę. 

.

                              WIOSNA 
Wiosna to cudowna pora roku. Zaczyna się robić
ciepło, na drzewach pojawiają się pierwsze liście, a
kwiaty zaczynają kwitnąć. A to wszystko zaczyna się
21 marca. Wiosną w końcu można pójść na spacer i
nie zmarznąć. Warto też pojechać w miejsca, w
których jeszcze nas nie było. Na przykład do różnych
parków narodowych, ponieważ można tam zobaczyć
wiele ciekawych rzeczy. W Biebrzańskim Parku
Narodowym jest wiele wód, a w Roztoczańskim
zobaczmy m.in. konika polskiego.

FIFA 22

                                    GŁODNI WIOSNĄ

Lubicie marchewki? To tak jak my! A czy wiedzieliście, że z marchewek
można zrobić wiele pysznych rzeczy. Bardzo dobre są babeczki, zupy
ciasteczka, surówki, jajka faszerowane marchwią i wiele sałatek. 

  Niektóre składniki odżywcze lepiej jest jeść w czasie konkretnej pory 
roku np. latem szpinak ma większą zawartość witaminy E i kwasu
foliowego, wiosną w mleku jest większa zawartość jodu, natomiast
jesienią brokuły mają wyższą zawartość witaminy C. Dlatego wiosną
warto jest jeść szczypiorek, ponieważ wtedy ma dużo witaminy C oraz
żelaza, rzeżuchę, bo ma więcej żelaza i magnezu, a kiełki zawierają
dużo witamin A C D E. 

FIFA 22 - najpopularniejsza gra piłkarska
FIFA 22 to gra wideo wydana przez EA Sports. Można w niej zagrać w
takie tryby jak Ultimate Team, VOLTA Football czy kariera menedżera
lub kariera piłkarska. W Ultimate Team stworzyć swoją wymarzona
drużynę w tym zagrać kartami Ikon. Mają je najlepsi piłkarze, którzy
zakończyli już swoją karierę, np. Zinedine Zidane, Pele i Diego Armando
Maradona. W trybie tym możemy też zagrać z graczami z całego świata.
Tryb VOLTA przenosi piłkę na ulicę i daje możliwość rozgrywania
realistycznych spotkań kilku na kilku. W trybie kariera menedżera
możemy wcielić się w trenera dowolnego klubu piłkarskiego, a w karierze
piłkarskiej możemy wcielić się w piłkarza, nawet wymyślonego.
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Napoleon
Bonaparte
(1769-1821) 
francuski
wojskowy,
polityk, cesarz
Francuzów i
król Włoch.

Bonaparte jako pies pasterski zaganiający
niespokojne bydło.
A, więc longue vie a la France…vive  Napoleon!

Akcja dzieje się podczas bitwy pod Montenotte,  
armia francuska zmierzyła się z wojskami
sardyńsko-piemoncko-austriackimi
 Opisane wydarzenie: śmierć jednego z
przeciwników Napoleona Bonaparte.
Montenotte- nazwa przełożona na język polski
oznacz nocną górę. Jednak była to miejscowość.

2022 - Rok Ignacego Łukasiewicza. Genialnego
aptekarza i prekursora przemysłu paliwowego

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz- polski farmaceuta i
przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie
kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej,
pionier przemysłu naftowego w Europie,
rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Pochodzi
ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Łada.
Urodzony 8 marca 1822r. Zmarł 7 stycznia 1882r.
Był nie tylko naukowcem, ale też społecznikiem i
działaczem niepodległościowym. Z własnych środków
budował drogi i ośrodki zdrowia, docenił go nawet
papież Pius IX.

Ignacy Łukasiewicz

Wynalazki Polaków, które wpłynęły na bieg
historii...

Lampa naftowa - Ignacy Łukasiewicz
Pleograf - Kazimierz Prószyński
Hologram - Mieczysław Wolfke
Kamizelka kuloodporna - Kazimierz Żegleń
Teletroskop ( prekursor telewizji) - Jan
Szczepanik
Cyklometr - Marian Ryjewski
Ręczny wykrywacz min - Józef Kosacki
Fotografia i film barwny- Jan Szczepanik
Żelbetowy podkład kolejowy - Władysław
Tryliński
Elementy Pojazdu Księżycowego - Mieczysław
Bekker
Powóz z napędem parowym - Józef Bożek
Wycieraczki samochodowe - Józef Hofmann
Komputer COMMODORE - Jacek Trzmiel
Bomba wodorowa - Stanisław Ulam
Szczepionka przeciw POLIO - Hilary Koprowski

Śmierć przeciwnika

Montenotte, 12 kwietnia 1797 r.
Ten nieudacznik… Napoleon prowadzi naszą armię
na wieczną zgubę!
W prawdzie odczuwałem to- kampania ta jest
naznaczona by przegrać, jednak wolę jeszcze…nie
umierać.
A teraz?
Leżę tu. Czekając na śmierć od małej ołowianej kulki
zagłady.
Nocna góra- cóż to za romantyczne miejsce, na
którym spoczywają w pokoju trupy francuskich
żołnierzy.
A cóż to?
Austriaccy siepacze jak stado dzikich zwierząt
pierzcha z pola walki.
A za nimi?
Dawny tchórz oraz potwór nie mający nic wspólnego z
rasą ludzką…
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