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                                    oooddd   ccczzzaaasssuuu   dddooo   ccczzzaaasssuuu
Tym razem przeprowadziłyśmy 
wywiad z kolegą z 
klasy dziewiątej 
MARKIEM GRYCZEM, 
wybitnym sportowcem 
uprawiającym 
pięciobój nowoczesny. 
Żeby dowiedzieć się 
więcej informacji na 
temat pięcioboju i 
drogi Marka do 
sukcesów, 
poprosiłyśmy 
go o krótki wywiad. 
 
W jaki sposób 
dowiedziałeś się o 
tym sporcie? 

• Kiedy miałem sześć lat,tata 
szukał dla mnie odpowiedniego 
zajęcia na spędzanie wolnego 
czasu. Wtedy usłyszał o 

pięcioboju i zaprowadził mnie 
na trening. 
Spodobało nam się. 
Ja zostałem jako 
zawodnik, a tata po 
pewnym czasie jako 
trener młodszej 
grupy. 

Jak długo uprawiasz 
już ten sport? 

• Pięciobój 
nowoczesny 
uprawiam dziewięć 
lat.  

Co na nim najwięcej 
lubisz? 

•  Na treningach 
lubię chwile, kiedy mogę 
pogadać z kolegami. A jeżeli 
chodzi o to, która z dyscyplin 
jest mi najbliższą, to 
najbardziej lubię strzelanie.  

 
 
 

Pływak,strzelec,
biegacz, 
jeździec, 
szermierz 
w jednym 

czyli 
Marek Grycz 
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Jak często trenujesz? 
• Codziennie mam treningi dwu- 

fazowe. Rano przed lekcjami 
ćwiczę 40 min. , po południu 
pływam, strzelam, biegam, 
jeżdżę na koniu... A w czwartki 
wyjeżdżam do Polski na 
szermierkę. 

Podziel się z nami informacjami 
o sukcesach... 
• Sukcesów parę już było, w 

sumie(i indywidualnie, i 
drużynowo) 9 razy wygrałem 

mistrzostwa RC. Zająłem 3. 
miejsce na międzynarodowych 
zawodach w Brems, nominacja 
na Mistrzostwa Europy, 
wielokrotne zwycięstwo w 
zawodach,,Českého poháru 
mládeže”. 

Pomaga ci w treningach twój tata? 
• Tata nie jest moim trenerem, 

ale i tak często daje mi różne 
wskazówki, co robić, by było 
lepiej. 

W listopadzie zostałeś nominowany 
do nagrody Tacy Jesteśmy 2012. 
Jak się czułeś, kiedy się o tym 
dowiedziałeś? 

• Byłem zaszczycony. 
 

Jakie wrażenia masz po tej 
imprezie? 

• Impreza była bardzo fajna, 
trema niesamowita. Kiedy 
jednak wszedłem na scenę, 
wszystko było OK. Mam 
nadzieję, że takich przeżyć 

będzie więcej. 
Czy wiesz, kto cię nominował do 
tej nagrody? 

• Nie wiem, ale może redakcja 
,,Przerwy“ to dla mnie 
stwierdzi? 

Jakie masz inne 
zainteresowania? 

• Nie mam żadnych innych 
zainteresowań oprócz sportu. 
Ale są przedmioty, które lubię, 
np. fizyka. 

Jaką grupę muzyczną albo 
piosenkarza lubisz słuchać? 

• Coldplay i Lady Pank 
Na koniec pytanie osobiste…Czy 
masz już dziewczynę?  

• Zgadnijcie...  
Dziękujemy za odpowiedzi i 
życzymy dużo sukcesów. 
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Od  A do Z……… 
czyli spowiedź pani nauczycielki 

Beaty Szkandera 
 
A    atletyka – codziennie rano z i do 5.   
      piętra min. 400 schodów   
B    boję się-  bezsilności, utraty wiary 
      w  samą siebie 
C    cieszę się, gdy – świeci słońce 
D  danie, które lubię – białko zwierzęce 
      na 100 sposobów 
E    energię czerpię z- ciszy        
F    film – ,,Pride and Prejudice“ 
      (widziałam 10x) 
G   gwiżdżę, kiedy…- pies ucieka 
H   histerycznie krzyczę,gdy...- nie 
     histeria, tylko czyny!  Zawsze  
     działam! 
 I   irytuje mnie – głupota, przesądy i  
     zabobon 
J   jadłospis szkolny mi…- na razie 
     chodzę tylko oglądać… 
K   kawa czy herbata?- czarna kawa i 
      zielona herbata litrami! 
L    lubię- czytać 
M   moje dzieci są - to mężczyźni – 
      żywi, głośni i zaborczy 
N  nieciekawa lekcja, kiedy byłam  
    w  szkole - lekcje fizyki zawsze   
    trwały 90minut... 
O  o czym marzę- o małym białym   
    domku 
P  przyjaciel-mam paru z lat  
    przedszkolnych, są na wagę złota 
R  recytowany wiersz w szkole   
     podstawowej – 
    „Ta nasza Tereska ma małego   
    pieska, nazywa się Bosek,  
    ma jujuju nosek“ 
S  sprzątam w domu gdy.. - ciągle 
T  trochę humoru- Ogłoszenie:   
    Zatrudnię pracownika do pracy  
   w fabryce dynamitu! Musi lubić 
    podróże.  

U   ulubione przedmioty – JP, M, NoP 
W  w dzieciństwie chciałam być –  
    sprzedawczynią 
X   ,,X“ faktor mam do- fotografowania 
Y    yeti istnieje? –  nie wiem, ale 
      krasnoludki tak 
Z   znak zodiaku- byk  

 
Pani nauczycielka 
Beata Szkandera, 
nowa 
wychowawczyni klasy 
czwartej.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

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

… tym razem na temat sportów 
rozmawialiśmy z uczniami pierwszej aż 
trzeciej klasy: 
1. Ile sportów jest w triatlone? 
Aneta Wania kl.1:… jeden  
Marek Szymeczek kl.1:… 407 sportów 
Mateusz Lazar kl.1:… trzy sporty 
2. Ile  sportów jest na letniej olimpiadzie? 
Sebastian Sikora kl.3:… osiem sportów 
Dominik Munka kl.2:… sto sportów 
Aneta Wania kl.1:… ,trzydzieści sportów 
3.Gdzie się odbyła pierwsza letnia 
olimpiada? 
Marek Szymeczek kl.1:... ,,kajsi w Rosji” 
Mateusz Lazar kl.1:... w Trzyńcu  
Sebastian Sikora kl.3:... w Anglii 
4.Jaki sport uprawia Jiří Šlágr? 
Dominik Munka kl.2:... lata samolotem 
Mateusz Lazar kl.1:... gra w piłkę nożną 
Sebastian Sikora kl.3:... skacze na 
nartach 
 

…ale heca…  
 

- Zobaczycie, wygra ten, który 
biegnie w czerwonym krawacie. 

- To nie krawat, to język. 
 
- Czemu wszyscy wymyślają temu 

facetowi? 
- Bo rzucił w sędziego kaloszem. 

- Ale przecież go nie trafił? 
- Właśnie dlatego. 

 
- Dlaczego tak mało kobiet gra w 

piłkę nożną? 
- Bo niełatwo znaleźć jedenaście 

kobiet, które chciałyby się ubrać w 
takie same kostiumy. 

 

                …rusz głową…  
 

 

                
      1.               
    2.                    
     3.                 
      4.                
      5.                 
6.                          
                
      7.               
     8.                  
    9.                 
  10.                           
   11.                  
                                           

 
                   

1. Adam Małysz był w tym sporcie dobry. 
2. Człowiek, który wspina się w Alpach, 

uprawia... 
3. Ostatnia olimpiada odbyła się w 

mieście... 
4. Rodzaj wyścigów samochodowych. 
5. Davis Cup to współzawodnictwo w... 
6. Jako sportowiec Roman Wróbel, 

dyrektor bystrzyckiej podstawówki, 
jest znanym... 

7. 2 marca 2013 organizuje go nasza 
szkoła. 

8. Biegasz na nartach i strzelasz. 
9. Imię nauczyciela WF w naszej szkole. 

    10. Po każdej olimpiadzie rozpoczyna   
          się... 

11. Sprzęt, na którym jeździ Martina 
Sábliková. 

12. Ten sport uprawia się w basenie. 
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 25: 
ZIELONA SZKOŁA. Dostaliśmy 15 
poprawnych odpowiedzi. Nagrody 
wylosowali: Roman Grycz, Tomasz 
Karlubik, Karolina Kulig, Karolina 
Pielesz, Jakub Kolarz,Iza Bocek i Marek 
Grycz. 
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, 
uzupełnij kupon nr1 wraz z imieniem i 
klasą,  wrzuć do skrzynki zaufania. Może 
wygrasz słodkie „co nieco“?! 
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Kochani nasi młodsi koledzy! 
 

W  tym numerze 
przygotowaliśmy dla Was  

PRZERWĘ JUNIOR. 
To złapcie długopisy i zabierzcie się 
do roboty. ☻Rozwiązanie napiszcie 
na kupon nr 2 i wrzućcie do skrzynki 
zaufania. 
 
Przetłumacz do języka angielskiego 
następujące wyrazy:  

1. Kot 
2. Sloń 
3. Ptak 
4. Małpa 
5. Papuga 
6. Lew 
7. Wąż 

 
 

             

     1.           

2.                     

     3.            

      4.             

     5.              

      6.           

      7.            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykoloruj .... 
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BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ: 

• stare płyty CD 
• ramek 
• klej 
• nożyczki 
• pomoc dorosłego ☺ 

 
1. Natnij stare płyty CD na 

kawałki różnej wielkości. 
2. Przygotuj sobie czystą 

ramkę i klej. 
3. Zacznij kleić kawałki na 

ramkę. 
4. Gotowe! Włóż swoją 

ulubioną fotografię. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ: 
• Plastikową butelkę 
• Ozdobną wstążkę 
• klej 

nożyczki 
1.Wytnij z butelki 

3 pierścienie. 
2.Posmaruj je klejem. 
3.Owiń pierścienie ozdobną 

wstążką. 
4.Zaczekaj, aż zaschnie klej 

i włóż na rękę. 
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GANGAM 
STYLE 

OTO MEDALIŚCI ZJAZDU 
GWIAŹDZISTEGO 

BROTHER‘S HUG ♥ 

JESTEM 
ŚWIETNY!!! 
TAK SAMO, 
JAK 
,,OCELAŘI’’!! 
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UWAGA,UWAGA!! 
NOWY KONKURS!!! 

 
Zgadnij, kto z naszej szkoły jest 
wyfotografowany na zdjęciu z tamtych 
lat. Odpowiedź napisz na kupon nr. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z okazji zbliżających się walentynek 
przesyłamy wszystkim zakochanym            
wierszyk, który można wykorzystać 
dnia: 

 
  

 

NR 1 Krzyżówka:  
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 2 Przerwa Junior: 
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

NR 3 ….z tamtych lat… 
 
Imię i nazwisko: 

Klasa:                                 

14. 2.  

Chcę żyć i żyć będę 
Chcę kochać  
i kochać będę 

Chcę śmiać się  
i śmiać się będę 

Chcę ciebie i ciebie 
zdobędę! 

Jeśli lecieć to do 
słońca 

Jeśli marzyć to bez 
końca 

Gdy całować to 
serdecznie 

A gdy kochać to 
już wiecznie. 

Twoje usta, twoje 
oczy 

mają w sobie gest 
uroczy, 

morze głupstwa 
popisałem, 

lecz się w tobie 
ZAKOCHAŁEM. 
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