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Zawsze chciałam być wuefistką

Kim chciała Pani być 
w dzieciństwie?

Zawsze chciałam być wuefistką,
lubiłam sport. Zwłaszcza grę 
w siatkówkę, i pływanie. 
W szkole chodziłam na różne
dodatkowe zajęcia sportowe i od
zawsze wiedziałam, że będę
nauczycielem wychowania
fizycznego.

Dlaczego wybrała Pani pracę w
szkole?
Bo lubię dzieci.

Jaka jest Pani ulubiona
dyscyplina sportowa?

Pływanie. Uprawiałam ten sport.
Chodziłam do szkoły
podstawowej w Katowicach, 
w której był basen. Przy szkole
bardzo aktywnie działał Klub
Sportowy z sekcją pływacką.
Dlatego moja przygoda 
z pływaniem rozpoczęła się już 
w szkole podstawowej.

Co pani sądzi o sukcesach
naszych sportowców?

Uważam, że te sukcesy powinny
być większe.

Kto jest Pani idolem?
Nie mam takiego idola.

Czy pamięta Pani jakieś zabawne
zdarzenie na swojej lekcji? (w
szkole) 
W klasach, w których uczę, często
zdarzają się zabawne sytuacje.
Pamiętam, jak kiedyś uczniowie się
schowali 
i myślałam, że nie będę mieć lekcji.
Gdy weszłam na salę
gimnastyczną, to nikogo nie było.
A po chwili wszyscy na hura
wyskoczyli zza skrzyni 
i materaców i mnie nastraszyli.

Co Pani uważa za swój
największy sukces w pracy
wuefisty?

To, kiedy dzieci są zadowolone po
lekcji WF, gdy lekcja sprawia im

radość, to jest to duży sukces.
Ale także osiągnięcia sportowe
uczniów, np. mamy duże sukcesy
pływackie, które ogromnie cieszą.

Jakich rad udzieliłaby Pani
uczniom naszej szkoły?

Uczniowie powinni bardziej
słuchać nauczycieli. Nie powinni
tak krzyczeć, bo hałas to
największy wróg nauczycieli i nie
powinni się tyle kłócić między
sobą. 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali: 
Cezary Janus i Tomasz
Szwajnoch z klasy 5a

Zapraszamy na kolejny wywiad. Tym razem z Panią Joanną Pradelą, nauczycielką
wychowania fizycznego rozmawiali Cezary Janus i Tomasz Szwajnoch z klasy 5a.
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Przygody ŁATKI

Dom dla Łatki
W hodowli na zachód od granicy
Polski, w okolicach Warszawy, 
przyszedł na świat szczeniak,
dziewczynka rasy Jack Russel
terier. Była jednym z pięciu
szczeniaków. Nazwano ją Łatką.
Dlaczego? Bo miała łatkę na oku 
i uchu. Po kilku miesiącach
przyszedł czas na znalezienie
domu dla Łatki. Przyszli pierwsi
klienci. Od razu zwrócili uwagę na
Łatkę. Gdy to zauważył tata Łatki,
chwycił malucha i schował 
w ogrodzie. Niestety, wkrótce
odnaleziono go i sprzedano
klientom. Mama Łatka przytuliła
jeszcze mocniej pozostałe psiaki,
a w jej psim oku pojawiła się
łezka. 

Pierwsze ucieczki
Łatki

Łatkę kupiła zamożna rodzina, 
z dużym dwupiętrowym domem, 
z dwójką dzieci – 2 letnią Sarą i 5
letnim Janem. Łatka nie była
zadowolona z domu. Pomimo
dużej poduszki do spania,
mnóstwa psich zabawek 

i przepysznej karmy, tęskniła za
rodzicami i rodzeństwem. W nocy
śniła o nich, a gdy się przebudzała
skomlała i wyła wniebogłosy. 
W końcu wpadła na pomysł, by
odszukać rodziców. Nie wiedziała
jednak w jakim mieście i na jakiej
ulicy mieszkali. Zapamiętała jedynie
biały dom z czerwonym dachem.
Znalazła w drzwiach wejściowych
zamontowane drzwiczki dla psów,
przez które wymknęła się. 

Po wyjściu jednak zobaczyła całą
ulicę białych domów z czerwonymi
dachami. Skuliła ogon 
i westchnęła wracając na miękką
poduszkę. Szepnęła psim językiem
– czy znajdę ich kiedyś?

Trzecia łatka Łatki
Łatka ziewnęła wstając 
z jedwabistej, czerwonej poduchy
wypchanej kaczym pierzem.
Zaczęła się przyzwyczajać do
nowego domu i godzić z tym, że nie
znajdzie swoich najbliższych. 
Wtem usłyszała głos pana
mówiącego – „spacerek!”. Zapiął
Łatce smycz i ruszyli przed siebie

Nagle zobaczyła gołębia, zaczęła
się miotać i wyrywać, aż smycz
się urwała. Skorzystała 
i wystraszona pobiegła przed
siebie. Wpadła do pobliskich
ogrodów. Pan wykrzykując
„Łatko, wracaj! Nie bój się!” biegł
za nią. Nie zdążył, gdy Łatka
wbiegła do ogrodu państwa
Simbel, gdzie trawnika strzegł
duży, groźny pies. Skoczył na
Łatkę, ale właściciel zdążył ją
wyrwać z jego wielkich łap. Zabrał
wystraszoną psinkę pod rękę 
i zaśmiał się, gdy zobaczył na jej
boku wielką brązową łapę z błota.
Uśmiechnął się i powiedział Łatko,
masz trzecią Łatkę. Szczęśliwa
Łatka wróciła do domu, który z
każdym dniem stawał się dla niej
jej prawdziwym domem.       cdn.

          Tekst i rysunki:
    Martyna Maron, klasa 5c
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O Star Stable
Online

Czy wiedzieliście że pierwsza gra o Pokemonach
czyli Red i Blue  miała swoją premierę 27 lutego
1996 roku? W listopadzie swoją premierę miała gra
Pokemon Sun i Pokemon Moon. Tą grę można
kupić wyłącznie na konsolę Nintendo 2ds i Nintendo
3ds. Pokemony z tych gier należą do pokemonów 
z 7 generacji. W alolańskim (bo tak nazywa się
region w którym dzieję się akcja gry) pokedeksie
pokemonów jest aż 301 (ogółem wszystkich
pokemonów jest 802). Dzisiaj w artykule
przedstawię wam pokemona meowth (czyt.miał).

Alolańska forma pokemona którego zna chyba
każdy jak i z anime albo z gry Pokemon Go.
Pokemon urodzony w regionie Kanto podlega
kompletnej metamorfozie w regione alola. W
regionie Kanto czyli w pierwszej generacji meowth
miał typ normalny w regione alola ma typ mroczny. 

Cezary Janus, Tomasz Szwajnoch, klasa 5a

Alola meowth

Star Stable to wspaniała wirtualna gra, w której
możesz odkryć przepiękną wyspę Jorvik na
grzbiecie swojego własnego konia. Razem z innymi
graczami będziesz w centrum ciekawych wydarzeń
i przygód, będziesz uczestniczyć w wyścigach,
opiekować się swoim koniem w twojej własnej stajni
i rozwiązywać tajemnice ciekawej, oryginalnej
historii! Do piątego poziomu grać można za darmo. 
Niestety, aby otrzymać pełny dostęp do Star Stable
Online, trzeba wybrać jedną z dostępnych płatności
cyklicznych. Możliwe jest również wykupienie
dożywotniej dostępności do SSO. 

Gra ta nie jest zbyt droga, mnie wystarczają moje
kieszonkowe. Osobiście gram w nią od roku.
Chcesz zacząć w nią grać? Wejdź na stronę 
www.starstable.com i zarejestruj się. Kiedy
założysz konto, strona przekieruje cię do miejsca, w
którym możesz zainstalować grę. Nie martw się,
jest bez wirusów! Polecam tą grę. Jest 5 Polskich
serwerów (serwer to taki „pokój” w tej grze, 
w którym zmieniają się tylko dostępni gracze, a nie
otoczenie.)- Honey Valley (miodek), Cookie  Valley
(ciastko), Emerald Forest (lasek), Sunbeam
Meadow oraz Rainbow River (tęcza, rzeka).

Aleksandra Wójtowicz, klasa 5a

POKEMONY
z innej strony

Kanto meowth

http://www.starstable.com
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O PRZYJAŹNI słów kilka...

Pies – przyjaciel

Kim jest
przyjaciel/przyjaciółka?

Przyjaciel/przyjaciółka jest osobą,
która zawsze ci pomoże;

Jest dla ciebie jak brat/siostra;

Z nim/nią zawsze i o wszystkim
możesz porozmawiać;

Dla niego/niej twoje szczęście jest
najważniejsze;

Zawsze znajdzie chwile żeby się 
z tobą spotkać;

Jest osobą, której ufasz;

Wie o tobie wszystko;

Czy warto mieć przyjaciół?

Warto mieć przyjaciela, ponieważ
on nigdy nie zostawi cię 
w potrzebie, zawsze ci pomoże 
w trudnych dla ciebie chwilach
pocieszy cię.

Co oznacza słowo "przyjaźń"? 

Przyjaźń - bliskie, serdeczne
relacje oparte na wzajemnej
życzliwości i zaufaniu; lub też:
życzliwość, serdeczność
okazywana komuś.

Jakie cechy ma prawdziwy
przyjaciel/przyjaciółka?

Jest miły/miła
Jest szczery/a
Jest uczciwy/a
Nie wydaje sekretów
Jest pomocny/a
Nie obgaduje
Zawsze stoi po jego/jej stronie
Wspiera w trudnych chwilach
Jest prawdomówny
Można na nim polegać

Myślę, że przyjaźń to więź oparta
na wzajemnej życzliwości,
szczerości i zaufaniu. Polega ona
na możności liczenia na kogoś 
w każdej sytuacji. Przyjaźń
powinna być bezinteresowna,
prawdziwa, serdeczna, szczera,
wzajemna i odpowiedzialna.
Dojrzewa powoli każdego dnia.
Bywa i tak, że przyjaciel odchodzi
lecz nie trzeba go zatrzymywać,
bo prawdziwy przyjaciel na pewno
wróci. Każdy zasługuje na 
prawdziwego przyjaciela. Czego
wam i sobie życzę.

Natalia Roman, klasa 5a

źródło: zasoby internetu

Pies jest wierny, przyjacielski. 
Jedną z najbardziej popularnych dziś ras jest
Labrador retriever. Należy do grupy psów
aportujących i psów wodnych. Jej nazwa pochodzi od
półwyspu Labrador w Kanadzie (pomimo, że 
w rzeczywistości psy te pochodzą z Nowej 

Fundlandii) oraz od angielskiego czasownika "to
retrieve" (przynosić), co wiąże się z zadaniami, jakie
spełniają w myślistwie.
Ma brązowe lub orzechowe średniej wielkości oczy,
o inteligentnym, łagodnym wyrazie. Niezbyt duże
uszy przylegają ściśle do głowy. Umaszczenie może
mieć czarne, biszkoptowe lub czekoladowe. Sierść
ma krótką, gęstą i twardą w dotyku. 
Labrador to pies skory do zabawy, dobrze toleruje
dzieci, jest dla nich cierpliwy. Może stać się
prawdziwym przyjacielem, gdy otoczymy go
miłością, troską i opieką. (Natalia Roman, klasa 5a)
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UŚMIECHNIJ SIĘ
Nauczycielka pyta Jasia:

- Co wiesz o
bocianach?

- To bardzo mądre
ptaki. Odlatują, gdy rozpoczyna
się rok szkolny.

Jasiu przychodzi do domu
szczęśliwy i mówi:

- Nauczyłem się liczyć do
dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Tata pyta:
- Jasiu a gdzie jedynka?

- Jedynka jest w dzienniczku

Na przystanku autobusowym
kobieta widzi małego
chłopczyka z ubrudzoną
twarzą.

- Chłopcze, czy ty nie masz
chusteczki?

- Mam, ale obcym paniom nie
pożyczam.

Opracowała: 
Natalia Roman, klasa 5a

"w (ch)murach 13" redagowali:

Natalia Roman, Aleksandra Wójtowicz, Cezary Janus, Tomasz Szwajnoch,
Martyna Maron

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć w każdą środę o godz. 14:30

mail: trzynastka@spoko.pl

ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ W NASZEJ GAZETCE Oprcowali Redaktorzy "w (ch)murach13"


	Zawsze chciałam być wuefistką
	Przygody ŁATKI
	Dom dla Łatki
	Trzecia łatka Łatki
	Pierwsze ucieczki Łatki
	O Star Stable Online
	POKEMONY
	z innej strony

	O PRZYJAŹNI słów kilka...
	Pies – przyjaciel
	UŚMIECHNIJ SIĘ


