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Poniedziałek 18.1.2010 
W poniedziałek rano pojechaliśmy na kurs narciarski 
do Górnej Beczwy, gdzie zamieszkaliśmy w hotelu 
Labirynt. Droga do hotelu była pod górkę i w dodatku 
śliska, więc wyjść tam z bagażami było  bardzo 
męczące. Po obiedzie dla niektórych kursowiczów 
nadeszła decydująca chwila 
- po raz pierwszy w życiu 
było trzeba stanąć na 
nartach. Dla kadrowiczów 
było wielką frajdą oglądać, 
jak koledzy spadają, a 
instruktorzy pomagają im 
wstać . Wieczorem 
kierownicy kursu p.naucz. 
Grycz i pani naucz. Jeż poinformowali nas o zasadach 
narciarstwa obowiązujących na stokach całej Europy, 
o prawidłowym ubiorze i sprzęcie narciarskim. O 
godz. 22.00 codziennie rozpoczynała się cisza nocna, 
lecz mało kto jej przestrzegał . 
Wtorek 19.1. 2010 
Noc była  krótka. Śniadanie, jak co dzień, 
rogalik,chleb,wędlina, ser, dżem. Droga na stok z 
góry w dół. Zajęcia na stoku- nauka jazdy na nartach 
dla początkujących, udoskonalanie dla tych, którzy 
już umieją.  
 
Środa 20.1. 2010 
Zajęcia na stoku, popołudniowe pływanie w basenie 
hotelowym , oglądanie filmu o najlepszych 
snowboardzistach świata i pierwszej pomocy. 
Wieczorem mieliśmy dyskotekę. Była fajna zabawa. 
Było nam trochę żal, że nasi starsi koledzy mogli 
pójść wieczorem na stok i jeździć przy świetle lamp.   
 
Czwartek 21. 1. 2010 
Odbyły się wielkie zawody. Każdy bez problemu 
zjechał trudną trasę. Były dwie kategorie. Z grupy 

kadrowiczów podajemy następujące wyniki:                          
dziewczyny klasy 7-9   chłopcy klasy 7-9 
1. m.  Janina Byrtus      1.m. Raphael Mohammad 
2.m. Maria Gembala              2.m.  Szymon Filipek 
3.m. Nikola Wacławik   3.m.  Dominik Niemiec 
 

Wśród nas, 
siódmoklasistów, 
wygrali:  
Marysia Taska przed 
Jolą Drobisz i Misią 
Szuścik oraz Adam 
Wojnar przed Frankiem 
Brukiem i Dawidem 
Holbojem. Po południu 

przebraliśmy się w stroje karnawałowe i 
szaleliśmy na stoku. Wieczorem ostatnia 

dyskoteka- trwała bardzo krótko.  
 

 
 

Piątek 22.1. 2010 
Do widzenia stoku, do widzenia Labiryncie ... 
Wspomnienia pozostaną na zawsze w pamięci. 
Dziękujemy wszystkim za wszystko. 
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Od  A do Z………   
czyli spowiedź Ani Grycz 
A    auto, którym jeżdżę do szkoły –  turbo fabia 
B    boję się – burzy i ciemności 
C    cieszę się, gdy otrzymam podarunek lub   
       wygram zawody 
D    danie, które lubię – „knedle“ i gulasz 
E    energię czerpię z – słodyczy,  zabawy  
      z bratem    
F    film – Barbie i trzy muszkieterki 
G    gram na niczym, ale w przyszłości   
       chciałabym na skrzypcach 
H    histerycznie krzyczę- ja  nie krzyczę 
 I     irytuje mnie – „dokuczliwość“ innych osób 
J    jestem osobą – wesołą  optymistką 
K    książka – Królewna Śnieżka 
L    lubię – oglądać TV, tańczyć i śpiewać 
M   mama powtarza mi: Co było dzisiaj w szkole? 
N    nieciekawa lekcja w szkole – matematyka  
       i nauka o środowisku 
O    osoby, które kocham najbardziej –  
       oczywiście rodzinę – mnich najbliższych 
P    przyjaciel – Ania Mencner i Zuzka Cieślar 
R    rower mam- różowy 
S   sport- gimnastyka sportowa, pięciobój 
      nowoczesny 
T    trocha humoru – cha cha cha 
U   ulubiona lekcja – wszystkie 
W   w telewizji lubię oglądać- bajki, wiadomości 
X   „X” faktor mam do – śpiewu i tańca   
Y    yeti istnieje? – nie 
Z    zwierzak, którego mam w domu – nie mam 

 
 
 
 
Ania Grycz, nasza 
pierwszoklasistka,  
najmłodsza 
medalistka Zjazdu 
Gwiaździstego, 
zdobywczyni złotego 
medalu w biegach na 
nartach 
 
 
 

 

 ale heca …  
Początkujący narciarz pyta bacę:  
- Czy ten zjazd jest niebezpieczny?  
- A gdzie tam, panocku, wszyscy 
zabijają się dopiero na dole! 

O NAS …BEZ NAS… 
Sporty zimowe???  

7% 
snowboard

37%  
biegówki

25%łyżwy
31%narty  

1
2
3
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Pomoc dla Haiti 
W zbiorze pieniędzy na pomoc ludziom z 
Haiti Szkoła i Przedszkole z Polskim 
Językiam Nauczania w Trzyńcu nazbierała 
20 800 Kč. Z tego najwięcej pieniędzy 
nazbierała klasa piąta, a to 2 200 Kcz 
(brawo!). Nie jest ważne, kto ile podarował 
- 20 Kcz albo 1000 Kcz - najważniejsze, że 
ktoś ma dobre serce i zareaguje. Niestety 
są wśród nas i tacy, którym los 
potrzebujących jest obojętny. Pieniądze 
zostaną przesłane na Haiti przez 
organizację, której siedziba jest najbliżej 
nas, a to przez Arcydiecezjalną 
Organizację Charytatywną w Ołomuńcu. 
 

 
 
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Michał, 
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