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Ferie już dawno za nami, na wspomnienia
jednak nigdy nie jest za późno. Jedni z nas
zostali w Bielsku, inni wybrali nasze piękne
góry i doskonalili jazdę na nartach. Niektórzy
wybrali zagraniczne stoki narciarskie. Byli też
i tacy, którzy śnieżną Polskę opuścili na rzecz
egzotycznej Azji i tacy, którzy wybrali jeszcze
większe mrozy, lecąc do Moskwy. Jak było?
Przeczytajcie sami!

Najmłodsi uczniowie
Akademii Żaków mogli
skorzystać z licznych
atrakcji przygotowanych dla
nich zarówno na terenie
szkoły, jak i poza nią.
Plan ferii obejmował m.in:    
  - zabawy na śniegu i
spacery po najbliższej
okolicy
- wyjścia do Książnicy
Beskidzkiej
- wyjście do Banialuki
- wizyta w Muzeum fauny i
flory w Jaworzu
- wystawa w BWA
- Fotografia dzikiej przyrody
- seans w kinie
- zawody sportowe na sali
gimnastycznej.
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"W dniach 23.01.-27.01.17 czyli drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie z
naszej szkoły uczestniczyli w wyjazdach na narty. Przez pięć
dni odwiedzaliśmy stoki położone w Wiśle Siglany i Klepki, gdzie
uczyliśmy się bądź doskonaliliśmy umiejętności narciarskie. Wszyscy
bardzo dobrze się bawili podczas zimowego szaleństwa.

W ostatni dzień, podczas podsumowania naszej imprezy, każdy otrzymał
złoty medal za wytrwałość,cierpliwość i odwagę, pamiątkowy kubek ze
zdjęciem całej grupy oraz troszeczkę słodkości na drogę powrotną. 

Wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas zimowego szaleństwa.
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ROSJA...
          Tegoroczne ferie spędziłam w Moskwie u mojego taty oraz w domu z mamą. Na pewno
nie był to czas zmarnowany. Poznałam kulturę Rosji, spotykałam się ze znajomymi i
spędziłam czas z rodziną. 
          Pierwszy tydzień ferii spędziłam w Moskwie z moim bratem Konradem, tatą, jego
dziewczyną Valerią, z dziadkiem i babcią. Na lotnisku czekał na nas tata.  Pierwszy dzień
spędziliśmy w domu, oglądając filmy, rozmawiając i ciesząc się sobą . 
          W drugi dzień poszliśmy na sanki.  Na terenie osiedla, na którym mieszka mój tata,
znajduję się specjalna górka. Zabawa była bardzo udana. Zmarznięci wróciliśmy do domu, a
babcia zrobiła nam herbatę i ugotowała obiad. Resztę dnia przeznaczyliśmy na zwiedzanie
Moskwy.  Podziwialiśmy świątecznie udekorowane miasto i odwiedziliśmy kocią kafejkę, w
której można było bawić się z cudownymi kotami!
          Kolejnego dnia poszliśmy na spacer do parku i jeździliśmy na łyżwach. Wieczorem
starczyło nam jeszcze sił i udaliśmy się do parku trampolin, gdzie świetnie się bawiłam z
moim bratem. Zresztą w galerii mieliśmy okazję skosztować prawdziwych lodów na
zamówienie, które są robione na specjalnej płycie ze składników, które samemu można sobie
wybrać. Uwierzcie, były pyszne!
          Czwartego dnia ustaliliśmy, że jedziemy na Kreml i na Plac Czerwony. Najpierw
poszliśmy do Mauzoleum Lenina. Grobowiec rosyjskiego polityka socjaldemokratycznego i
komunistycznego, organizatora i przywódcy rewolucji październikowej Włodzimierza Lenina
robi wrażenie... Następnie udaliśmy się na Kreml, gdzie podziwialiśmy niezwykłe eksponaty
wykonane miedzy innymi ze złota i drogich kamieni. Można było tam zobaczyć niesamowicie
bogate misy, wazony, puchary, tace, sztućce, zbroje, broń białą, tarcze, szaty , płaszcze,
suknie, gorsety, trony i karoce, które zapierały dech w piersiach. Wieczorem Konrad, tata i
Valeria poszli na sanki, a ja zostałam i grałam z dziadkami w remika.
          Następnego dnia udaliśmy się do Moskvarium, w którym poznawaliśmy organizmy
wodne od najmniejszych rybek i roślinek, po olbrzymie orki i białuchy. Można tam było
dotykać płaszczek i małych roślinek, a nawet pływać z delfinami, czego niestety mi się nie
udało zrobić, ale mam to obiecane podczas następnej wizyty. Po oceanarium pojechaliśmy do
teatru na przedstawienie o Kopciuszku. Oczywiście było ono po rosyjsku, ale w zasadzie to
większość rozumiałam, a samo przedstawienie było niesamowite i na pewno utkwi mi w
pamięci.
          Kolejne dni spędziliśmy już w domu, ponieważ mój brat się rozchorował. Pomimo tego
świetnie się bawiliśmy, spędzając czas razem i grając w karty. 22 stycznia wróciliśmy do
Polski, gdzie na lotnisku czekała już moja mama i zabrała nas do domu. Mój brat kurował się
jeszcze przez dwa tygodnie. Ja w tym czasie spotykałam się ze znajomymi, czytałam książki i
ogólnie miło spędzałam czas.
          Będę miło wspominać te ferie zimowe, ponieważ były świetne. Pomimo choroby
Konrada dobrze się bawiliśmy i dużo zwiedziliśmy, będąc w Rosji. Mam nadzieję, że ferie w
przyszłym roku będę równie ekscytujące.
                                                                                                   Wiktoria Jaskuła
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                                                  WIETNAM...
Tegoroczne ferie spędziłam w  Wietnamie. Zwiedziłam miasto Ho Chi Minh, Deltę Mekkongu i
wyspę Phu Quoc. Wietnam to kraj socjalistyczny, lecz poza ogromną ilością czerwonych flag
i transparentów propagandowych nie widziałam żadnych oznak komunizmu a Wietnamczycy
wyglądali na szczęśliwych ludzi. Ich kultura i sposób życia jest tak inna od naszej, że nie
sposób tego opisać w kilku zdaniach. Wspomnę tylko krótko o tym, co mi się podobało i co
chciałabym przenieść do naszego życia oraz to, czego nie potrafiłabym zaakceptować.
PLUSY to pogoda, przyroda, owoce, wspaniała kuchnia, powolność życia na prowincji i
uśmiech ludzi. A MINUSY to: zatłoczone, hałaśliwe i brudne ulice. I jeszcze coś.
Wietnamczycy jedzą wszystko!!! Na targach widziałam żywe żaby, węże, wielkie robaki, a
nawet psa upieczonego na rożnie. Tych widoków zdecydowanie nie polecam! Wietnam to
piękny kraj i już wiem, że niebawem odwiedzę go po raz drugi.                       Sara Stekla
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Wywiad z Maxem Dasilvą
Akademia Żaków: Can I ask you some questions to the school newspaper?  
Max: Okay, sure.
AŻ: Do you like Poland?
M: Yes, I like Poland. 
AŻ: Which country do you like better? Poland or the USA? And why? 
M: I like both countries. We call the America USA. It is very open country and Poland is not so
open but I also like Poland, because Poland is very safe. So my family lives here and I like
that. Poland has more of a family culture than we have in America. And I Think it is safer
country for my kids. 
AŻ: What is your favourite place in USA? 
M: I have to say Miami Florida. 
AŻ: What is your favourite place in Poland?
M: I have to say Kraków. 
Aż: Why did you move to Poland? 
M: Because of my wife and kids. My wife wanted to come back to her family and 
I came with them.
AŻ: What is tour favourite hobby? 
M: I like dancing. 
AŻ: Why did you choose Cieszyn? 
M: I didn't choose Cieszyn. Cieszyn chose me, because my wife is from Cieszyn and she was
born in Cieszyn. All her family lived in Cieszyn. So because of this I decided to stay in
Cieszyn.
AŻ: How old are your children? 
M: I have a daughter - her name is Olivia, she's 8 years old and I have a son - he's name is
Oliver, he's 3 years old. 
AŻ: Do you have animals? 
M:No, not now. I had a cat, but it died. 
AŻ: Sea or mountains? 
M: Definitely sea. 
AŻ: So why are you in the mountains? 
M: Because my family is here. 
AŻ: City or country? 
M: Definitely city. 
AŻ: What is your favourite polish meal? 
M: I like golonka and gołąbki. 
AŻ:What is your favourite American meal? 
M: I like barbecue ribs. 
AŻ: Where food is better? In USA or in Poland? 
M: Definitely USA. 
AŻ: Do you like your job? 
M: I like my kids, I like the people I teach, I never thought I will be a teacher, but it's not so
bad.
AŻ: Thanks, bye.
M: Bye

Wywiad przeprowadziła Marysia Jóżwiak.
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Wietnam

                KONKURS!!!

Sara, będąc w Wietnamie, bardzo często
spotykała się ze znakiem widniejącym na
wieży (zdjęcie obok). Wiąże się z nim
bardzo ciekawa historia. Czy ktoś ją zna?
Jeżeli tak zachęcamy do wzięcia udziału w
konkursie. Należy odpowiedzieć na pytania:
                      1. Co oznacza ten znak?              
                      2. Krótko opisz jego historię.      
                      3. Kto posługiwał się tym
znakiem w XX wieku i jak go zmienił?            
                          Odpowiedzi należy przekazać
Dyrekcji (Pani Teresa Dziedzic lub Pan
Władysław Saletnik) do  10 marca 2017r.
Zwycięży osoba, która najpiękniej i
najdokładniej odpowie na pytania.                  
                                          Na zwycięzcę czeka
prawdziwy wietnamski kapelusz i
niespodzianka!

Nad numerem pracowała: Wiktoria Jaskuła
Podziękowania dla: Wiktorii Jaskuły i Sary
Stekli za artykuły i zdjęcia oraz Marysi
Jóźwiak za przeprowadzenie wywiadu.        
   Nad całością czuwa: M. Śpiewak

do myślenia...

              A tak naprawdę
      śniegu już nie chcemy! 

 WIOSNO CZEKAMY NA CIEBIE!!!

     To ostatnie artykyły na temat zimy.            
 Następne będą już wiosenne.
      Przynajmniej mamy taką nadzieję...

Sara

WWW


	Jeszcze trochę zimy...
	Najmłodsi uczniowie Akademii Żaków mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych dla nich zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Plan ferii obejmował m.in:       - zabawy na śniegu i spacery po najbliższej okolicy - wyjścia do Książnicy Beskidzkiej - wyjście do Banialuki - wizyta w Muzeum fauny i flory w Jaworzu - wystawa w BWA - Fotografia dzikiej przyrody - seans w kinie - zawody sportowe na sali gimnastycznej.

	Ferie już dawno za nami, na wspomnienia jednak nigdy nie jest za późno. Jedni z nas zostali w Bielsku, inni wybrali nasze piękne góry i doskonalili jazdę na nartach. Niektórzy wybrali zagraniczne stoki narciarskie. Byli też i tacy, którzy śnieżną Polskę opuścili na rzecz egzotycznej Azji i tacy, którzy wybrali jeszcze większe mrozy, lecąc do Moskwy. Jak było? Przeczytajcie sami!
	"W dniach 23.01.-27.01.17 czyli drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w wyjazdach na narty. Przez pięć dni odwiedzaliśmy stoki położone w Wiśle Siglany i Klepki, gdzie uczyliśmy się bądź doskonaliliśmy umiejętności narciarskie. Wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas zimowego szaleństwa.
	W ostatni dzień, podczas podsumowania naszej imprezy, każdy otrzymał złoty medal za wytrwałość,cierpliwość i odwagę, pamiątkowy kubek ze zdjęciem całej grupy oraz troszeczkę słodkości na drogę powrotną.
	Wszyscy bardzo dobrze się bawili podczas zimowego szaleństwa.

	ROSJA...
	Tegoroczne ferie spędziłam w Moskwie u mojego taty oraz w domu z mamą. Na pewno nie był to czas zmarnowany. Poznałam kulturę Rosji, spotykałam się ze znajomymi i spędziłam czas z rodziną.            Pierwszy tydzień ferii spędziłam w Moskwie z moim bratem Konradem, tatą, jego dziewczyną Valerią, z dziadkiem i babcią. Na lotnisku czekał na nas tata.  Pierwszy dzień spędziliśmy w domu, oglądając filmy, rozmawiając i ciesząc się sobą .            W drugi dzień poszliśmy na sanki.  Na terenie osiedla, na którym mieszka mój tata, znajduję się specjalna górka. Zabawa była bardzo udana. Zmarznięci wróciliśmy do domu, a babcia zrobiła nam herbatę i ugotowała obiad. Resztę dnia przeznaczyliśmy na zwiedzanie Moskwy.  Podziwialiśmy świątecznie udekorowane miasto i odwiedziliśmy kocią kafejkę, w której można było bawić się z cudownymi kotami!           Kolejnego dnia poszliśmy na spacer do parku i jeździliśmy na łyżwach. Wieczorem starczyło nam jeszcze sił i udaliśmy się do parku trampolin, gdzie świetnie się bawiłam z moim bratem. Zresztą w galerii mieliśmy okazję skosztować prawdziwych lodów na zamówienie, które są robione na specjalnej płycie ze składników, które samemu można sobie wybrać. Uwierzcie, były pyszne!           Czwartego dnia ustaliliśmy, że jedziemy na Kreml i na Plac Czerwony. Najpierw poszliśmy do Mauzoleum Lenina. Grobowiec rosyjskiego polityka socjaldemokratycznego i komunistycznego, organizatora i przywódcy rewolucji październikowej Włodzimierza Lenina robi wrażenie... Następnie udaliśmy się na Kreml, gdzie podziwialiśmy niezwykłe eksponaty wykonane miedzy innymi ze złota i drogich kamieni. Można było tam zobaczyć niesamowicie bogate misy, wazony, puchary, tace, sztućce, zbroje, broń białą, tarcze, szaty , płaszcze, suknie, gorsety, trony i karoce, które zapierały dech w piersiach. Wieczorem Konrad, tata i Valeria poszli na sanki, a ja zostałam i grałam z dziadkami w remika.           Następnego dnia udaliśmy się do Moskvarium, w którym poznawaliśmy organizmy wodne od najmniejszych rybek i roślinek, po olbrzymie orki i białuchy. Można tam było dotykać płaszczek i małych roślinek, a nawet pływać z delfinami, czego niestety mi się nie udało zrobić, ale mam to obiecane podczas następnej wizyty. Po oceanarium pojechaliśmy do teatru na przedstawienie o Kopciuszku. Oczywiście było ono po rosyjsku, ale w zasadzie to większość rozumiałam, a samo przedstawienie było niesamowite i na pewno utkwi mi w pamięci.           Kolejne dni spędziliśmy już w domu, ponieważ mój brat się rozchorował. Pomimo tego świetnie się bawiliśmy, spędzając czas razem i grając w karty. 22 stycznia wróciliśmy do Polski, gdzie na lotnisku czekała już moja mama i zabrała nas do domu. Mój brat kurował się jeszcze przez dwa tygodnie. Ja w tym czasie spotykałam się ze znajomymi, czytałam książki i ogólnie miło spędzałam czas.           Będę miło wspominać te ferie zimowe, ponieważ były świetne. Pomimo choroby Konrada dobrze się bawiliśmy i dużo zwiedziliśmy, będąc w Rosji. Mam nadzieję, że ferie w przyszłym roku będę równie ekscytujące.

	WIETNAM...
	Tegoroczne ferie spędziłam w  Wietnamie. Zwiedziłam miasto Ho Chi Minh, Deltę Mekkongu i wyspę Phu Quoc. Wietnam to kraj socjalistyczny, lecz poza ogromną ilością czerwonych flag i transparentów propagandowych nie widziałam żadnych oznak komunizmu a Wietnamczycy wyglądali na szczęśliwych ludzi. Ich kultura i sposób życia jest tak inna od naszej, że nie sposób tego opisać w kilku zdaniach. Wspomnę tylko krótko o tym, co mi się podobało i co chciałabym przenieść do naszego życia oraz to, czego nie potrafiłabym zaakceptować. PLUSY to pogoda, przyroda, owoce, wspaniała kuchnia, powolność życia na prowincji i uśmiech ludzi. A MINUSY to: zatłoczone, hałaśliwe i brudne ulice. I jeszcze coś. Wietnamczycy jedzą wszystko!!! Na targach widziałam żywe żaby, węże, wielkie robaki, a nawet psa upieczonego na rożnie. Tych widoków zdecydowanie nie polecam! Wietnam to piękny kraj i już wiem, że niebawem odwiedzę go po raz drugi.                       Sara Stekla
	Wywiad z Maxem Dasilvą
	Wywiad przeprowadziła Marysia Jóżwiak.


	KONKURS!!!
	Sara, będąc w Wietnamie, bardzo często spotykała się ze znakiem widniejącym na wieży (zdjęcie obok). Wiąże się z nim bardzo ciekawa historia. Czy ktoś ją zna? Jeżeli tak zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Należy odpowiedzieć na pytania:                       1. Co oznacza ten znak?                                     2. Krótko opisz jego historię.                             3. Kto posługiwał się tym znakiem w XX wieku i jak go zmienił?                                       Odpowiedzi należy przekazać Dyrekcji (Pani Teresa Dziedzic lub Pan Władysław Saletnik) do  10 marca 2017r. Zwycięży osoba, która najpiękniej i najdokładniej odpowie na pytania.                                                             Na zwycięzcę czeka prawdziwy wietnamski kapelusz i niespodzianka!

	A tak naprawdę
	śniegu już nie chcemy!
	WIOSNO CZEKAMY NA CIEBIE!!!
	To ostatnie artykyły na temat zimy.              Następne będą już wiosenne.       Przynajmniej mamy taką nadzieję...
	Nad numerem pracowała: Wiktoria Jaskuła
	Podziękowania dla: Wiktorii Jaskuły i Sary Stekli za artykuły i zdjęcia oraz Marysi Jóźwiak za przeprowadzenie wywiadu.            Nad całością czuwa: M. Śpiewak


