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Kiedy okazało się, że będziesz dobrą w skoku 
wzwyż? 
Wtedy, kiedy 
zaczęliśmy w 6.klasie 
na lekcji wychowania 
fizycznego uczyć się 
skoku wzwyż. 
Właśnie od klasy 6. 
zaczyna się 
reprezentować szkołę 
w różnych 
dyscyplinach 
sportowych. Wtedy 
okazało się, że moje 
wyniki nie są 
najgorsze i wzięłam 
udział w Poprzeczce 
Majowej 2005. Z 
wynikiem 142 cm 
niespodziewanie 
zdobyłam 1. miejsce 
w kategorii młodszych 
dziewcząt (kl.6-7). 
Właśnie od wtedy 
zaczęłam startować w skoku wzwyż w różnych 
imprezach sportowych na całym Zaolziu. 
Ile masz nagród i medali? 
Niestety trudno mi odpowiedzieć na to pytanie -nie 
umiem liczyć do 20(na dodawaniu do 20 byłam 
nieobecna) Serio, mam coś około 20 dyplomów, 10 
medali i do tego nagrody rzeczowe         
(koszulki,czapki,stopery...)  

Czy chodzisz 
regularnie na 
treningi? 
Tymczasowo nie. Dawniej 
chodziłam regularnie 3 
razy w tygodniu, ale nie 
znalazłam w tym 
specjalnej satysfakcji i 
zrezygnowałam. 
Masz taki sam kolor 
skóry, jak 
najpopularniejszy 
człowiek naszej 
planety, prezydent 

USA Barack Obama, dlaczego tak jest ? 
Mam ojca-cudzoziemca, który pochodzi z 
środkowozachodniej Afryki, z Angoli. 

Jak długo mieszka twój ojciec w 
RC? I jak się znalazł na Zaolziu?  
Przyjechał do Czechosłowacji w roku 
1987, żeby studiować w Ostrawie. 
Tam, podczas jednej z jego 
wycieczek, spotkał moją mamę, no a 
potem... zwykła historia... pobrali się. 
Pochodzi twój tata z miasta czy 
z wioski? 
Ojciec pochodzi z miasta, ze stolicy 
Angoli  - Luandy, która swoją nazwę 
zawdzięcza Księżycowi (Luna). W 
Angoli żyje około 9 mln mieszkańców, 
zaś w Luandzie mieszka mniej więcej 
4 mln obywateli. Językiem 
urzędowym jest język portugalski, 
ponieważ Angola była do lat 60. 
minionego stulecia kolonią 
portugalską. 
Co tata myśli o śniegu? Czy 

umie jeździć na nartach?  
Śnieg jest dla niego rzeczą atrakcyjną, w jego 
ojczyźnie ze względów klimatycznych śniegu nie ma. 
Jaki jest jego język ojczysty  i co sobie myśli o 
tym, który język jest trudniejszy: angielski czy 
czeski? 
Językiem ojczystym mego ojca jest język portugalski. 
Uczenie się języka czeskiego było dla niego rzeczą 
bardzo trudną ze względu na skomplikowaną 
gramatykę i odmianę 
wyrazów, co w języku 
portugalskim jest o wiele 
prostsze.  
Prosimy o jakieś 
słówko po 
„afrykańsku”. 
„Born dia mens amigo”, 
co znaczy: „Dzień dobry, 
mój kolego” po 
portugalsku. 
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Od  A do Z………  
czyli spowiedź Lukasa Jurka 
 
A    Auto, które sobie kupię –  Porsche 
B    boję się - wilka 
C    cieszę się, gdy otrzymam  prezenty 
D    danie, które lubię – pizza 
E    energię czerpię z – owoców 
F    film – „Most do země Terabitie“ 
G    gram na – nerwach 
H    histerycznie krzyczę, gdy się złoszczę 
I     irytuje mnie – zadanie domowe 
J    jestem osobą –złośliwą 
K    książka – Bestia 
L    lubię – lody 
M   mama powtarza mi: „Posprzątaj!“                                       
N    nieciekawa lekcja – nauka o środowisku 
O    osoba, którą kocham najbardziej - mama 
P    przyjaciel – Ondra i Bogdan 
R    rower mam marki Kellys 
S    sport – florball i pływanie 
T    tornister mam koloru - niebieskiego 
U   ulubiona lekcja – wychowanie fizyczne 
W   w telewizorze lubię oglądać – Jetix 
X   „X” faktor mam do – słuchania muzyki 
Y    yeti istnieje? – TAK 
Z    zwierzak, którego mam w domu – papugi  
                  Andy i Maję  

   
Lukas Jurek, uczeń 
klasy trzeciej, urodził 
się w Stanach 
Zjednoczonych 
Ameryki w Alabamie i 
jest obywatelem tak 
czeskim, jak 
amerykańskim 

 

 „Obamomania“…. 
…..wybuchnęła w Ameryce razem z informacją, że 
„czarny bohater" będzie kandydowal w ramach 
swojej partii przeciw pani Clinton  
…..wybuchnęła w całym świecie podczas 
kampanii wyborczej i po wygranych wyborach 
prezydenckich 
…..wybuchnęła także u nas wraz z wizytą w 
Republice Czeskiej 
Oto jego pierwsze prezydentskie słowa: 
 
„My fellow citizens: 
I stand here today humbled by the task before 
us, grateful for the trust you have  
bestowed, mindful of the sacrifices borne 
by our ancestors“ 
 

QUICK QUESTIONS 
 
 

„Quick Questions“..... czyli  
błyskawiczne pytania Janki 

  
nr 3: O co zapytałbyś Baracka Obamę, gdybyś 
znalazł się na konferencji prasowej w Pradze ? 
 
Wojtek Kantor [kl.7]: Jakie dziewczyny się Panu 
podobają? 
Anonim [kl.8]:Myśli sobie Pan, że zmieni 
Amerykę? 
Monika Wantuła [kl.9a]: Jaki ma Pan pogląd na 
temat ekologii? 
Michał Gryga [kl.9a]: Ja bym się nie zapytał 
niczego,  ponieważ nie umiem po angielsku. 
Darina Ulman [kl.5]: Gdzie Pan mieszkał, kiedy 
Pan jeszcze  nie był prezydentem? 
Dariusz Wania  [kl.4]: Co Pan zrobi z kryzysem 
ekonomicznym? 
p.naucz.Bogusława Kalina : Co jest Pan w stanie 
zrobić jako prezydent USA, żeby wszystkie dzieci 
nie cierpiały głodem i mogły się kształcić?  
p.kucharka Erika Bartoszova : Smakuje Panu 
polska i czeska kuchnia? 
Anonim [kl.9a]: Jakie było Pana pierwsze uczucie, 
gdy dowiedział się Pan, że został  prezydentem?  
  
 

.....rusz głową.....  
1. Jakie jest drugie imię Baracka 

Obamy? 
2. Jak nazywają się jego córki? 
3. Jak  nazywa się jego autobiografia 

w oryginale? 
4. Którego dnia zwyciężył w 

wyborach prezydenckich? 
5. Potrafisz przetłumaczyć pierwsze 

słowa Obamy jako prezidenta?  
 
Jeśli znasz poprawne odpowiedzi, wrzuć je 
szybko do skrzynki zaufania lub wyślij  pod 
adresem redakcja@email.cz. Może 
wygrasz słodkie „co nieco“? 
 
 
 

Redakcja w składzie: Jola, Janka, Michal, 
Tomasz, Szymon, Dominik
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