      Czwartek 4 czerwca 2020r.
Wczoraj odbyły się drugie konsultacje klas ósmych, na które dotarliście w komplecie. Za tydzień ostatnie konsultacje. Pamiętajcie o  przyniesieniu książek i podręczników do biblioteki!

Dziś zajmiemy się tematem, który szczególnie interesuje Kacpra G.- rowerami. 
Rower to sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, z którego korzysta wiekszość z Was. Kacpra szczególnie interesuje jazda bardziej wymagająca, po trudnym terenie. Do takiej jazdy trzeba posiadać pewne umiejętności i sprawny sprzęt. Ale przede wszystkim trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo. 
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Kacper dba o stan techniczny swojego goweru, sam stara się go napraiwać.
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             Oto kilka rad ja przygotować rower do sezonu.
Nawet z pozoru nienagannie wyglądający rower, który ostatnie kilka miesięcy przeleżał i nie był odpowiednio zabezpieczony szybko może odmówić nam posłuszeństwa na drodze i przysporzyć nam wielu kłopotów. Warto więc zadbać o swój rower i przygotować go na nowy sezon.
Krok pierwszy – czyścimy
Niby rzecz oczywista, jednak przez wielu bagatelizowana i zapominana, która de facto jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prawidłowy stan naszego jednośladu. Najlepszym rozwiązaniem jest tutaj dokładne umycie roweru oraz zakonserwowanie wszelkich newralgicznych elementów, takich jak łańcuch, przełożenia, hamulce czy amortyzator.
Krok drugi – smarujemy
Jeżeli nasz rower jest już odpowiednio wyczyszczony to następnie powinniśmy się skupić na nasmarowaniu łańcucha. Do konserwacji i nasmarowania łańcucha należy jednak zaopatrzyć się w dedykowane dla rowerów smary, bowiem inne preparaty, takie jak oleje samochodowe czy słynne WD-40 nie nadają się do tego zadania ze względu na swój skład i konsystencję. Smarowanie łańcucha to również dobra okazja do tego aby sprawdzić jego stan. Łańcuch nie powinien być ani zbyt luźny ani zbyt napięty, bez widocznych ubytków czy zniekształceń na swoich ogniwach.
Krok trzeci - wypełniamy braki
Tutaj na pierwszy ogień idzie sprawdzenie ciśnienia w oponach. Jeżeli stwierdzimy ubytek, należy oponę dopompować, aby uniknąć uszkodzenia felgi czy przebicia dętki. Sprawdź czy koła są wycentrowane – postaw rower kołami do góry i kręcąc nimi sprawdź czy nie występują odchylenia. Przetestuj hamulce, ich siłę nacisku i skuteczność hamowania. Jeżeli zauważysz, że nie spełniają one swojego przeznaczenia to koniecznie wymień hamulce lub zregeneruj stare klocki, bowiem bez sprawnego systemu hamowania prosimy się wręcz o wypadek.Ostatecznie sprawdźmy także wszelkie widoczne śruby i śrubki i poodkręcajmy je tak aby zniwelować powstające luzy.
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Dla tych, którzy tak jak Kacper chcą sami naprawiać swój rower- krótki poradnik dotyczący narzędzi rowerowych.

https://www.youtube.com/watch?v=yXyJr-bV0og&feature=youtu.be

NARZĘDZIA ROWEROWE – ZESTAW PODSTAWOWY
Przypuśćmy, że właśnie kupiłeś swój pierwszy rower i nie masz totalnie nic. Oto narzędzia, od których powinieneś zacząć. Wśród czytelników bloga taka sytuacja to chyba jednak rzadkość, więc potraktuj to tak: to są narzędzia, które warto kupić porządne i mieć zawsze pod ręką.
1. Multitool
„Rowerowy scyzoryk” to najbardziej oczywista oczywistość. To, jakie powinien zawierać narzędzia, to już bardziej złożona kwestia. Do codziennych prac, im prostszy tym lepszy, bo liczy się szybki dostęp do 2-3 podstawowych kluczy. Jednym z nich jest Torx T25 – najtańsze multitoole go nie mają, więc sprawdź przed zakupem.
2. Łyżki do opon
 Najczęstszą awarią jest złapanie gumy… Ściągnięcie i założenie opony bez użycia łyżek jest wprawdzie możliwe, ale co najmniej trzy razy bardziej czasochłonne i irytujące. Koniecznie wybierz łyżki, które da się zahaczyć o szprychę. Klasyczny, sprawdzony i najlepszy wybór to Pedros.
3. Elektroniczny manometr
Co?! Taki „zbędny gadżet” na liście absolutnych podstaw? Ano tak – utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w oponach to najprostszy (i darmowy) sposób na kolosalne poprawienie sprawności na szlaku. Przy standardowych obecnie ciśnieniach w okolicach 1,5 bara, żaden manometr wbudowany w pompkę nie oferuje wystarczającej dokładności i powtarzalności pomiaru.
4. Pompka stacjonarna
Jak już masz świadomość, że będziesz regularnie sprawdzał ciśnienie w oponach, warto zadbać o komfort jego uzupełniania. Duża pompka to lekkie i szybkie pompowanie. 
5. Zipy
Na pierwszy rzut oka, opaski zaciskowe do kabli trudno nazwać „narzędziem”. Ale zdziwiłbyś się, ile mają zastosowań! ;) Podstawowy element każdej naprawy.
6. Szczypce boczne do obcinania zipów
Zipy można obcinać byle czym. Prawdę mówiąc, najlepszy efekt (płaskie zakończenie bez ostrej końcówki wbijającej się w nogę tudzież ubranie) daje jakikolwiek nóż, np. do tapet. Ale ja jakoś nie czuję się komfortowo machając ostrzem przy lakierze i goleniach widelca, więc wybieram szczypce.
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Rower to świetny pomysł na wakacje. Oto filmik promujący Wschodni Szlak Rowerowy- Green Velo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Is1lYTOoG9U
A tak mogą wyglądać wakacje na rowerze w polskich Beskidach.
https://www.youtube.com/watch?v=HVZcFzsNzxs
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Na koniec coś dla amatorów mocnych wrażeń. Taka jazda wymaga dużych umiejętności, dobrego sprzętu i odwagi.
https://www.youtube.com/watch?v=s36GwdnSnrc

                                                                                      Wasi wychowawcy

