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TRENDY W MODZIE 

Trendy zmieniają się wraz z porami roku. Niedawno, kie-

dy było jeszcze ciepło, były modne krótkie neonowe lub 

pastelowe topy na ramiączkach, a niedługo później duże 

bluzy.  Z pewnością moda na vintage, inspirowana latami 

60. i 70. tak szybko nie przeminie. Więcej na stronie 2 

KLINISKA NEWS 

Najpopularniejszy film 

wśród młodzieży 

Rysowanie żabki 

10 

11 

Z okazji Dnia 

Postaci z  Ba-
jek 5 listopa-

da organizuje-

my konkurs 

szkolny...Więcej 

dowiesz się na 

stronie 3 

Źródło: http://przedszkole187.zs-p1.pl/miedzynarodowy-dzien-postaci-z-bajek/ 



 

Trendy w modzie 

 
Trendy zmieniają się wraz z porami roku. Niedawno, kiedy było jesz-

cze ciepło, były modne krótkie neonowe lub pastelowe topy na ra-

miączkach, a niedługo później duże bluzy.  Z pewnością moda 

na vintage, inspirowana latami 60. i 70. tak szybko nie prze-

minie.  

1. Bluzy oversize - wygodna duża bluza, najczęściej 

kupowana parę rozmiarów za duża, bardzo modna 

wśród młodzieży. 

2. Jeansy paperbag– bardzo efektownie wy-

glądają spodnie typu paper bag, charaktery-

zujące się podwyższonym i marszczonym 

stanem oraz wiązaniem w pasie. 

3. Bucket hat - to nakrycie głowy, które niewątpliwie 

wpisuje się w styl sportowy.  Stało się bardzo modne 

wśród młodzieży. 

4. Plisowana spódnica — Bardzo modna krótka spódni-

ca często łączona z bluzą. 

5. Nike air force 1— buty od firmy nike, które 

stały się trendem na całym świecie. 

Sizeer— 419,99zł 

Stradiva-

rius, cena—

139,00 zł 

Bershka—89,90zł 

Zalando— 119,99zł 

Cropp—89,90 

zł 



Bershka—89,90zł 

Zalando— 119,99zł 

KONKURS 
Z okazji Dnia Postaci z  Bajek 5 listopada organi-

zujemy konkurs plastyczny. Aby wziąć w nim udział, na 

kartce formatu A4 narysuj, na-

maluj, wyklej lub cokolwiek 

przyjdzie ci do głowy, postać z 

twojej ulubionej baśni lub bajki. 

Podpisaną pracę podpisz imie-

niem, nazwiskiem, podaj 

klasę i wrzuć ją do oznaczonego 

kartonu na holu szkolnym przy 

Sali numer 3. Prace zbieramy 

od 5 do 12 listopada. Wyłonienie zwycięskich prac na-

stąpi 16 listopada. Dla  zwycięzców przewidziane są na-

grody. 

 

Źródło: http://przedszkole187.zs-p1.pl/miedzynarodowy-dzien-postaci-z-bajek/ 



 



 

Siły Zbrojne RP bronią Polskiej suwerenności, pokoju i bezpieczeństwa. Biorą 
udział w akcjach poszukiwawczych, antyterrorystycznych oraz w zwalczaniu 
niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Pomagają podczas klęsk żywioło-
wych. 

HISTORIA 

Siły Zbrojne RP zostały uformowane 12 października 1918 roku. Zwierzchni-

kiem w tamtym czasie była Rada Regencyjna. Wodzem Naczelnym Sił zbrojnych 

Państwa był Józef Piłsudski. Szefem Sztabu Generalnego WP gen. bro-

ni Tadeusz Rozwadowski. Obecnym najwyższym zwierzchnikiem jest Andrzej 

Duda. Minister Obrony Narodowej to Mariusz Błaszczak. 

Szefem Sztabu Generalnego WP jest gen. Rajmund Andrzejczak. 

Podporządkowanie Ministerstwo Obrony Narodowej. 

LICZEBNOŚĆ 

Łączna liczebność żołnierzy na rok 2018 wynosi 144 142tys. na co składa się: 

-107 704 żołnierzy zawodowych (2020), 

-12 000 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, 

-5000 kandydatów na żołnierzy zawodowych, 

-24 000 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. 

 

 

 

                      
Źródło: pl.wikipedia.org 

 

       Ciekawostki      

     Militarne 



   
 10 NAJCZĘSTSZYCH 
    MISTRZÓW ŚWIATA  

      FORMUŁY 1 
           10. Ayrton Senna – Trzykrotny mistrz świata w latach 

1988,1990,1991.Jeździł dla Toleman, Team Lotus, Mclaren, Williams Zmarł 

tragicznie w  wypadku  podczas Garnd Prix San Marino.  

9. Nelson Piquet — Po raz kolejny trzykrotny mistrz świata. 

Zwyciężał w latach 1981, 1983, 1987. 

8. Niki Lauda — I znowu trzykrotny mistrz. Mistrzostwo zdobył w latach 

1975,1977,1984. W roku 1976 brał udział w poważnym wypadku podczas Grand 

Prix Niemiec.  

 7.  Jackie Stewart — Jest to  ponownie trzykrotny mistrz świata  

Pierwszy w tabeli był w latach 1969,1971,1973. 

 6.  Jack Brabham —  Już po raz ostatni trzykrotni mistrz świata. Tytuł 

zdobył w latach 1959,1960,1966. 

 5. Sebastian Vettel — Czterokrotny mistrz świata w formule 1 .  

Obecny kierowca Ferrari  i przyszły kierowca Aston Martin.  Wszystkie tytuły 

zdobył w barwach Red Bulla w latach 2010,2011,2012,2013. 

 4. Alain Prost — Drugi czterokrotny mistrz świata. Mistrzostwo  wygrał w 

latach 1985,1986,1989,1993. 

  3. Juan Manuel Fangio — Aż pięciokrotny mistrz świata. Wygrał w latach 

1851,1854,1855,1856,1857. 

 2. Lewis Hamilton— Sześciokrotny  mistrz świata. Obecny kierowca Mer-

cedesa zmaga się  o  siódme  mistrzostwo.  Wygrał w latach 

2008,2014,2015,2017,2018,2019 i  może 2020.  

1. Michael Schumacher— Najlepszy z całej listy aż siedem razy  wygrał mi-

strzostwo. Dokonał tego w latach 

1994,1995,2000,2001,2002,2003,2004 



 PREMIERY FILMOWE  W 2020 ROKU. 

Jeżeli szukasz idealnego filmu do obejrzenia podczas jesiennej nudy, to właśnie 

artykuł dla Ciebie. Filmy wymienione na tej liście są idealne dla całej rodziny. 

 

„Mulan”                                                                                                                                           

Odnowiona bajka Disney’a motywująca widzów do bycia sobą w 

każdej sytuacji. W celu uniknięcia ataku od strony wrogiego 

wojska cesarz Chin wzywa po jednym mężczyźnie z każdej ro-

dziny do walki. Mulan chcąc obronić ojca przed wojną, przebie-

ra się za mężczyznę i wymyka się z domu na spotkanie wojowni-

ków.  Jej siła i wola walki często są wystawiane na próby. Mulan 

zapisuje się w historii jako jedna z dzielniejszych osób mieszkających w Chi-

nach. Film od 11 września można zobaczyć w kinach, jeżeli zobaczenie filmu na 

dużym ekranie stanowi problem, proponuję stronę zalukaj.pl lub VOD. 

 

„Trolle 2” 

Kontynuacja opowieści o zabawnych i wesołych trollach. W dru-

giej części filmu Poppy i Mruk odkrywają tajemniczą wioskę, 

którą też zamieszkują trolle. Niestety ciężko im się dogadać, 

po pojawieniu się zagrożenia dla całego ich gatunku. Poppy z 

przyjaciółmi wyrusza na wyprawę, by zjednoczyć wszystkie tro-

lle i stawić czoło wrogowi. Film w Polsce miał premierę 2 paź-

dziernika 2020r. 

 

„Tajemniczy ogród” 

Najnowsza ekranizacja książki, którą napisał Frances Hodgson 

Burnett. 

Film opowiada o osieroconej dziewczynce Mary Lennox wysłanej 

pod opiekę wiecznie nieobecnego wuja. Dziewczynka pozostawiona 

sama sobie, odkrywa w pobliżu domu magiczny ogród, skryty za 

wysokim murem. Premiera filmu odbędzie się 16.10.2020r. 

Mam nadzieję, że moje propozycje odpowiadają twoim zainteresowaniom. Życzę 

miłego seansu. 

Źródło:Filmweb.pl 

 

 



 

Rekiny 
Rekiny  są z grupy gatunków drapieżnych ryb chrzęstnoszkie-

letowych. Występują na wodach słonych, zasiedlają morza 

tropikalne i subtropikalne, niektóre  także wody arktyczne, 

wiele wnika do wód śródlądowych. Osiągają nawet długość od 

0,15m do 20m, a ich masa ciała wynosi do 12ton.  

 W filmie „Szczęki” rekiny są ukazane jako istoty krwio-

żercze,  

podczas gdy tak  naprawdę to całkiem ła-

godne stworzenia. 

Top 5 największe na świecie: 

1.Rekin wielorybi– 12,7m 

2.Długoszpar, rekin olbrzymi– 12,3m         

3.Żarłacz biały– 8,0m           

4.Żarłacz tygrysi– 7,4m 

5.Śpiący rekin pacyficzny– 7,4m 

 

Rekiny wielorybie-  gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkiele-

towej, jedyny przedstawiciel monotypowej rodziny , najwięk-

szy przedstawiciel rekinów, łatwo rozpoznawalny po specy-

ficznym ubarwieniu. Masa ciała rekina wielorybiego sięga  

13,6 t. 

Żródło: 

https://dinoanimals.pl/wp-

content/uploads/2013/04/Rekin-

wielorybi-4.jpg 



 

  

 

 

5 ciekawostek o rekinach 
1. Rekiny zabijają około sześciu ludzi rocznie na całym świecie, podczas gdy 

ludzie zabijają od 75 do 100 milionów rekinów rocznie. 

2. Rekiny nie mają kości. Rekiny używają swoich skrzeli do odfiltrowywania 

tlenu z wody. Są one specjalnym rodzajem ryby znanym jako 

„elasmobranch”, co przekłada się na ryby zbudowane z chrząstek chrzęst-

nych – przezroczystych chrząstek, z których wykonane są uszy i czubek 

nosa. Kategoria ta obejmuje również płaszczki czy ryby piły . Ich chrząst-

kowe szkielety są o wiele lżejsze od prawdziwej kości, a ich duże wątroby 

są pełne olejów o niskiej gęstości, co pomaga im zachować pływalność. 

3.  Oczy rekinów znajdują się po bokach ich głowy, aby mogły zapewnić im  

 szeroki kąt widoczności. 

4. Niektóre rekiny żyjące w mroźnych wodach mogą ogrzewać swoje oczy za  

 pomocą specjalnych organów w gnieździe oka, dzięki temu mogą skutecz-

nie  polować niezależnie od  temperatury 

5. Tylko trzy gatunki rekinów są odpowiedzialne za  ataków rekinów 

 

   

Źródło: https://tech.wp.pl/rekin-sprzed-330-mln-

lat-odkryty-w-niecodziennym-miejscu-naukowcy-

zaskoczeni-6473680472234113a 



 

NAJPOPULARNIEJSZY FILM  

WŚRÓD MŁODZIEŻY 
„Harry Potter” to  bardzo popularny film o tematyce fanta-

stycznej, w którym postacią pierwszoplanową jest Daniel 

Radcliffe grający Harrego Pottera.  Jego przeznaczeniem 

jest uratowanie magicznego świata czarodziejów przed 

mrocznym czarnoksiężnikiem Lordem Voldemortem. W wieku 

11 lat zaczął swoją naukę w Hogwarcie. Jako jeden z nielicz-

nych uczniów na pierwszym roku nauki dostał się do szkolnej 

drużyny Quidditcha. Jego najlepszymi przyjaciółmi byli Ron 

Weasley i Hermiona Granger.   

   Tytuły części Harrego Pottera: 

 „Harry Potter i kamień filozoficzny” (1997) 

 „Harry Potter i komnata tajemnic” (1998) 

  „Harry Potter i więzień Azkabanu” (1999) 

 „Harry Potter i Czara Ognia” (2000) 

 „Harry Potter i Zakon Feniksa” (2003) 

 „Harry Potter i Książę Półkrwi” (2005) 

 „Harry Potter i Insygnia Śmierci” (2007) 

 

 

 




