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      pppiiissseeemmmkkkooo   ssszzzkkkooolllnnneee,,,   kkktttóóórrreee   pppooojjjaaawwwiii   sssiiięęę      

                                                             oooddd   ccczzzaaasssuuu   dddooo   ccczzzaaasssuuu  

W styczniu nasi siódmoklasiści spędzili 
tydzień na kursie narciarskim w Górnej 
Beczwie. Poprosiliśmy ich o podsumowanie 
tej imprezy i oto ich odpowiedzi: 
 
Co najbardziej 
podobało Ci się na 
kursie? 
Mariusz W.: Jedzenie, 
zjeżdżanie, basen. 
Mirek Z.: Oczywiście, 
jazda na nartach. 
Dariusz W.: Chyba 
dyskoteka, była super muzyka. I..... jeszcze 
basen. 
Magda W.: Większość zajęć, tylko niektóre 
z nich były nudne. 
Czy nauczyłeś się jeździć na nartach? 
Krysia W.: Trochę umiałam,  a resztę się 
douczyłam. 
Kuba Ch.: Ja już umiem jeździć od dawna. 
Magda M.: W ogóle nie umiałam, ale później się 

nauczyłam. 
W której grupie byłeś\byłaś? 
Mirek Z.: Byłem w grupie, którą opiekował się 
pan nauczyciel Grycz. 
Patrycja K.: Byłam w grupie siódmoklasistów, 
którzy po raz pierwszy stali na nartach. 
Jakub N.: Kadra – ci lepsi!!!  
Kto był twoim instruktorem? 
Krysia W.: Instruktorem naszej grupy był pan   
 Mrózek. 
Bogdan K.: Byłem w grupie kadrowiczów, którymi 

opiekowali się Lenka Jadamus i pan Kadłubiec. 

Czy było wystarczająco dużo śniegu? 
 Ania L.: Tak, było bardzo dużo, więc były fajne 

warunki. 
 Dariusz W.: Tak, warunki były wspaniałe. 
Czy chciałbyś, żeby na kursie uczono 

także jazdy na 
snowboardzie? 
Bogdan K.: Tak, 
chciałbym się tego 
nauczyć. 
Ania L.: Wolę narty, ale 
chętnie bym spróbowała. 
Patrycja K.: Raczej nie, 
jeszcze bym się zabiła. 

Co robiliście po przyjściu ze stoku? 
Mariusz W.: Umyli się, jedli, spali... 
Patrycja K.: Wszyscy odpoczywaliśmy. 
Odbyła się jakaś dyskoteka? 
Dariusz W.: Tak, była super. 
Mirek Z. : Była jedna dyskoteka,na której fajnie 

bawiliśmy się. 
Magda M.: Była,ale ja nie skorzystałam. 
Kto chorował? Był jakiś wypadek? 
Krysia W.: Najwięcej chorowały dziewczyny 
 z naszego pokoju. Darina Ulman miała wypadek 

na stoku,a Magda Mrózek gorączkę. 
Bogdan K.: Chorował też Mateusz Ćmiel. 
Jak oceniasz tegoroczny kurs 

narciarski?  
Dariusz W.: Na jedynkę! 
Mariusz W.: Dobrze tam gotowali, lepiej niż   
mama.           
Jakub Ch.: Uważam , że kurs był udany. 
Patrycja K.: Bardzo mi się podobało! 

 

Z powrotem na stok! 
...migawki z kursu    
   narciarskiego...               
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           Ekoklasotuniej 2012 
 
Sortuj plastik, papier, szkło-ekologia to jest to ! 
Luty to czas poważnych bali i balików szkolnych. 
Jednak wyższy stopień w naszej szkole bawi się 
inaczej, mamy współzawodnictwa między 
klasami,  tzw. Klasoturniej. 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku  klasoturniej dotyczył ekologii. 
Każda klasa miała za zadanie wymyślić swoje 
własne hasło ekologiczne, przedstawić piosenkę 
lub insenizację na temat ekologii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zawodach sportowych wygrywała zazwyczaj 
drużyna chłopięca. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Była też kategoria 
plastyczna, gdzie para 
uczniów z każdej klasy 
miała za zadanie 
narysować, jak 
według nich wygląda 
smutne drzewo. 

 

 
 

 
 
 
Coroczna konkurencja wiedzowa sprawdziła 
nasze wiadomości o parkach narodowych w RC,  
ochronie przyrody w Beskidach, roślinach czy 
zwierzętach. 

 
Myślimy sobie, że tegoroczny klasoturniej był 
bardzo udany. 
Jescze na koniec chcialibyśmy podziękować 
słowami z naszej piosenki. “Jeszcze Pani 
Czernekowej, dziękujemy za klasoturniej“.    
 
 
 
Cześć, chcielibyśmy przeprowadzić ankietę na temat: 

Co Ci się najwięcej podoba w naszej gazetce? 
 

a/Główny artykuł 
b/Od A do Z 
c/Nie wie mama ani tata, o czym myśli małolata .. 
d/Ale heca 
e/Rusz głową 
f/Nie pisz do szuflady 
 
 
... albo napisz o czym chciałbyś czytać w naszej 
gazetce. 
   I wrzuć do SKRZYNKI ZAUFANIA !!! 

Niebieski papier, 
zielone szkło, 
segreguj tyle, ile by 
szło. 

 

Nie wyrzucaj 
wszędzie 
śmieci, by żyć 
mogły twoje 
dzieci. 

 

Świat 
zadymiony, 
zniszczony 
las, wszędzie 
fabryki, nie 
będzie nas. 

 

Gdy z gór wraca 
twoja 
paka.Schowaj 
śmieci do plecaka. 

 

 Teraz już 
wszystko 
dobrze wiemy, 
różne śmieci 
segregujemy. 
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Od  A do Z……… 
czyli spowiedź p. Stodolowej 

A    auto,którym jeżdżę –  VW Passat Syncro 
B    boję się –  pająków 
C    cieszę się, gdy – świeci słońce 
D    danie, które lubię – kotlet  panierowany 
E    energię czerpię – z słońca                         
F    film –„ Mamma Mia“ z M. Streep 
G    gram na – fortepianie 
H    histerycznie krzyczę,  gdy – czas nagli, 
      a dzieci marudzą jeszcze przy śniadaniu,  
      ale to raczej nie zdarza się często 
 I    irytuje mnie – samolubstwo niektórych 
      osób 
J    języki, które znam – najlepiej to czeski 
      i polski, gorzej jest z angielskim, 
      dalej rosyjski, hiszpański i niemiecki 
K    książka – aktualnie bajki,  
      opowiadania …fascynowała mnie 
      książeczka „H. Sienkiewicz i  
      Wielkopolanka“ 
L    lody lubię – sorbet malina+truskawka 
M   mama powtarzała mi  – „uczysz się 
      dla siebie, nie dla mnie“ 
N    narty to dla mnie – już sprawa zamknięta,  
       niestety 
O    o czym marzę – o cieple rodzinnym i 
       zdrowych osobnikach  
P    praca, której nie lubię – odkurzanie, 
      ale za to lubię prasować 
R    rower mam – górski 
S    szczęśliwa liczba – może 7, ale nie zawsze 
T    teraz uczę – j. czeskiego i zajęć 
      praktycznych 
U   ulubiona lekcja, kiedy byłam w szkole –  
      biologia, j. polski i WF 
W   w dzieciństwie chciałam być – nauczycielką,          
potem fryzjerką, a w liceum znowu 
nauczycielką lub tłumaczem 
X   „X” faktor mam  do – myszy 
Y    yeti istnieje? –  nie 
Z    zwierzę,które mam w domu – pies, kot    
 
 

Tym razem przeprowadziliśmy 
ankietę z nową panią 
nauczycielką Ireną 
Stodolową, która w naszej 
szkole od grudnia uczy języka 
czeskiego i zajęć praktycznych. 
 
 

 
 

Nie wie mama ani tata, 
o czym myśli małolata…. 

… tym razem na temat sportów zimowych 
rozmawialiśmy z uczniami pierwszej aż piątej 
klasy 
1. Jaką dziedzinę sportu uprawia Justyna 
Kowalczyk ? 
Aneta Adamiec kl.5:..skacze na nartach 
Adam Kuchejda kl.3:..biega na biegówkach 
2. Na czym jeździ panczenista? 
Patryk Kisiała kl.3:.. skacze na nartach 
Adam Kulig kl.3:.. na biegówkach i strzela 
Kasia Supik kl.3:..na snowboardzie 
3. Podaj imię polskiego sportowca, który dawniej 
skakał na nartach, a teraz jest kierowcą 
rajdowym?  
Adam Kuchejda kl.3:..Adam Małysz 
Ania Kroczek kl.2.:..Justyna Kowalczyk 
4.Co to jest biatlon? 
Adam Kuchejda kl.3:..biega przez przeszkody  
Łukasz Kupczak kl.3:.. jeździ się na 
biegówkach i strzela 
5.Kto to są „Stalownicy”? 
Iza Maślanka kl.3:..budują 
Ania Mencner kl.3:.. pracują w hucie  
Patryk Kisiała kl.3:..to hydraulicy 
Stella Švaňa kl.3:..Ocelaři - hokeiści 
 

…ale heca…  
 
 

Podczas otwarcia olimpiady jedna z ważnych 
osobistości zaczyna czytać przemówienie: 

- O, o, o... 
Podbiega do niego asystentka i mówi: 

 - Panie prezesie, to są kółka olimpijskie. Tekst 
jest poniżej. 

 
Zdenerwowany trener wrzeszczy na młodego 

lekkoatletę trenującego trójskok:  
- Ile razy mam ci powtarzać, że to trójskok i 
odległość szesnastu metrów masz pokonać 

trzema skokami, a nie jednym!¨ 
 
 

Szachista zwraca się do rywala:  
- Dlaczego tak długo zastanawia się pan nad 

swoim kolejnym ruchem? 
 - Ja? Przecież teraz pana ruch! 

 - Mój? To nie mógł mi pan tego powiedzieć trzy 
dni temu?? 
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                …rusz głową…  
 
Tym razem proponujemy krzyżówkę dotyczącą 
akcji sportowych, odgrywających się w niedawnym 
czasie. 

1.                    

2.                   

3.                     

4.                   

5.                 

6.                   

7.                     

8.                  

9.                  

10.                 

11.                
 
1. Imię czeskiej panczenistki, jej trenerem 
     jest Petr Novák. 
2. Imię skoczka austriackiego,wygrał Turniej  
    Czterech Skoczni. 
3. Biegasz na nartach i strzelasz. 
4. Turniej tenisowy w Australii. W tym roku wygrali 
     Petra Kvitová i Tomáš Berdych.     
5. Nazwisko austriackiego skoczka na nartach, 
jego imię jest Martin. 
6. Nazwisko narciarki austriackiej. Specjalizuję się   
     w slalomie. Na imię ma Marlies. 
7.Nazwisko austriackiego slalomisty, jego imię jest 
Marcel. 
8. Raylle .........- zawody samochodów,motocykli  
    i ciężarówek. 
9. Miejsce następnej olimpiady zimowej. 
10. Nazwisko teraźniejszego najlepszego pływaka 
na świecie. 
11. Imię największej rywalki Justyny Kowalczyk. 
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, napisz na 
kartce wraz z imieniem i klasą,  wrzuć do 
skrzynki zaufania. Może wygrasz słodkie „co 
nieco“?! 
Z poprzedniego numeru nadeszło dziewięć 
poprawnych odpowiedzi,z których wylosowaliśmy 
zwycięzców: 
Dominika Bobek kl.5, Karolina Kulig kl.5, 
Natalia Pielesz kl.3 i Adam Pěta kl.9 
Gratulujemy !!!! 
 
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Ewa, Jola jr 
Cena gazetki 4 kcz 

nie pisz do szuflady … 
 
Ewa Mencner: Koty kierują czasem 
 …..ciąg dalszy rozdziału I pt. Koty w przyszłości 
 
 Rozdział I 
           Koty w przyszłości    
 

− Tak, już idziemy śledzić. Najpierw przez 
komputery i potem w ich siedzibie. Poślę 
tam Perceel i Herrnet. Oni to umieją bardzo 
dobrze – powiedział Meen.  

− Herrnet, chodź tutaj, mam tu ważne 
zadanie!– zawołał Meen.  

− Już idę. Co to za zadanie? – zapytała Herrnet 
podchodząc do Meena.  

− No wiesz, musimy śledzić firmę 
„Professional” i ty z Perceel pojedziecie 
śledzić do San Francisco na ulicę Folkword 
4563. Pojedziecie tam jutro. Dzisiaj musimy 
uzyskać informacje z komputera.- Objaśnił 
całą rzecz Meen.  

− No dobra, powiem o tym Perceel, na pewno 
będzie się cieszyć - powiedziała Herrnet z 
szerokim uśmiechem na twarzy.  

− Perceel, chodź tu, proszę! – zawołała 
Herrnet. 

− Już idę. Jakie zadanie mamy teraz? – 
zapytała Perceel.  

− No, Meen mówił, że mamy jechać do San 
Francisco na ulicę Folkword 4563 i śledzić 
firmę „Professional”. Nie będzie to łatwe, ale 
my to umiemy. Pojedziemy tam jutro – 
objaśniła Herrnet.  

− – No dobra, to ja już coś w Internecie znajdę. 
– powiedziała Perceel i wnet włączyła 
komputer.  

− Aha, coś znalazłam – wykrzyknęła Perceel 
po chwili. 

− No, to możesz przeczytać – poprosił Meen.  
− Zaraz, już czytam – powiedziała Perceel.     
 

„Firma Professional chce wykraść firmę Catland. 
Wczoraj doszło do kradzieży komputera w firmie 
Newcat. Ta firma ma siedzibę w New Yorku. Firma 
Catland ma siedzibę w San Francisco.  Kto 
zatrzyma firmę Professional, otrzyma 45 000 
dolarów! Firma Professional jest bardzo dobra, zna 
dużo tajnych kodów. Więc niełatwo ją zatrzymać. 
Kumle Johnsona są według naszych informacji 
czterej  . Kto zatrzyma jednej z nich, otrzymuje 
10 000! Prosimy inne firmy o zabezpieczenie 
komputerów i urządzeń. Musimy wam oznajmić, że 
firma Professional jest niebezpieczna, dysponuje 
pistoletami.   
 

Dziękujemy za pomoc      
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