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                      My się zimy nie boimy!
                            Aktywni zimą!

Ten numer jest
poświęcony
szkolnemu
konkursowi:   
"Aktywny
weekend,aktywne
ferie". Zobaczcie
jak wasi koledzy
i
wasze koleżanki
wykorzystali
zimową aurę, by
aktywnie i
zdrowo spędzić
ferie szkolne. W
tym numerze
również
najnowsze
wiadomości
z międzyszkolnych
zawodów
narciarskich.
(red.)
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Kinga nasza złota dziewczyna w
akcji!

Złoty medal
Kingi

Złoty medal
Kingi
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                     Moje zimowe ferie w Słowacji  
   W tym roku byłem z rodzicami i znajomymi w górach na Słowacji.
Pierwszy raz miałem narty na nogach. Przez dwie godziny uczyli mnie
zjeżdżać z górek instruktorzy. Potem z mamą wjeżdżałem sam na
wyciągach pokonując coraz trudniejsze trasy narciarskie.
Na koniec tygodnia radziłem sobie sam z wszystkim  i opanowałem
jazdę na nartach.
Podczas pobytu na Słowacji, jeździliśmy do Tatralandii na baseny z
podgrzewaną wodą. Były tam zjeżdżalnie, na których nieźle się
bawiłem.W miejscu gdzie mieszkaliśmy grałem w karty z rodzicami  i
nauczyłem się rzucać lotkami do tarczy.
Bardzo fajnie wspominam ferie, szkoda tylko, że tak szybko się
skończyły.

                                    MOJE FERIE ZIMOWE 
  Pierwsze trzy dni ferii zimowych spędziłem w domu z mamą, tatą,
dziadkiem, babcią, moim bratem i kuzynem.
Graliśmy w różne gry, bawiliśmy się i poszliśmy na spacer.
Smutno tylko, bo nie było śniegu, ale było bardzo fajnie.
Później pojechaliśmy do drugiej babci i tam także było wesoło. 
Chodziliśmy z bratem na świetlicę, braliśmy udział
w różnych konkursach i zabawach. Z babcią poszliśmy też do kina na
bajkę. W drugi tydzień ferii pojechałem z rodzicami
i bratem na narty, i pokonywałem coraz trudniejsze stoki.
I w końcu szaleliśmy na śniegu.
Wspaniale spędziłem ferie. Szkoda, że się tak szybko skończyły. Czas
do szkoły :-]. Mateusz Klimczak kl. IIIc

              MOJE ZIMOWE FERIE

  Moje ferie były wymażone, dwa tygodnie szalonej zabawy i
rozwijającej nauki. Brałem udział w konkursach i zabawach
organizowanych w osiedlowej świetlicy, w mieście, gdzie mieszka
moja  babcia. Spędziłem również czas w górach i szlifowałem swoje
umiejętności na nartach. Takie ferie będę pamiętać, aż do końca życia.

Łukasz Klimczak  kl. 5B

Łukasz Klimczak

                                   Moje zimowe ferie

  W ferie miło spędziłem czas:
byłem w kinie, na basenie i na lodowisku oraz w górach. Ale najlepiej
podobało mi się w parku trampolin,
gdzie mogłem robić fikołki, skakać do woli i wspinać się.
Szkoda, że ferie tak szybko się skończyły:)

Igor Piątek
Igor Piątek

Michał Własinowicz
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                                  INDYWIDUALNE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA GMINY I MIASTA                         
                        CZERWIONKA – LESZCZYNY  W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM WISŁA - KLEPKI  
                                                                       22-23.02.2018r.

Organizatorem
zawodów był

Miejski Ośrodek
Sportu i

Rekreacji.
Zawody

prowadzono w
konkurencji

slalom gigant
dla dziewcząt i

chłopców w
klasyfikacji

indywidualnej.
W tych

zimowych
zmaganiach
brali udział

uczniowie ze
wszystkich
typów szkół

naszej gminy. 

Przygotowania do startu Pamiątkowa fotka uczestników zawodów.

Radość zwycięzców! Radość zwycięzców!

                Uczestnictwo w indywidualnych młodzieżowych mistrzostwach Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w narciarstwie alpejskim to wspaniała zimowa przygoda. Przekonali
się o tym uczniowie naszej szkoły, którzy postanowili wziąć udział w tych właśnie zawodach.
Piękna, choć mroźna pogoda zachęcała do zabawy i rywalizacji o najwyższe trofea.
Zawody prowadzone były w konkurencji slalom gigant.
Każdy z zawodników był klasyfikowany z łącznego czasu dwóch przejazdów. 
Naszą szkołę godnie reprezentowali następujący uczniowie:
SZABOŃ AGATA, SZBOŃ KACPER, KAWALEC VANESSA, KAWALEC
SZYMON, CZERNER MATEUSZ, JAKUBCZYK NATALIA, WOŹNIAK NATALIA, HŁADKI
ALEKSANDRA, WOŹNIAK MATYLDA, WĄSIEWSKA KINGA, CINAL NADIA, KLIMCZAK
MATEUSZ, KLMCZAK LUKASZ, FURGOł ALICJA, HOLEWA DOROTA, KOZAK
JESIKA, HARĘŻA WIKTOR, HANAK PAULINA, SZCZĘŚNIAK BARTOSZ, LIPUS
OSKAR, PANFIL DAWID, STOKŁOSA DOMINIKA, FURGOŁ ALICJA, STEUER
KAROLINA,WIŚNIEWSKI SEBASTIAN. 
Troje z naszych rerezentantów zajęło najwyzsze miejsca na mistrzowskim podium. Byli to:
Kinga Wąsiewska z kl. IVa, która zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej i
otrzymała złoty medal. Srebro natomiast powędrowało do naszych starszych kolegów i
koleżanek z gimnazjum, bowiem na podium, na drugim miejscu stanęli Paulina Hanak i
Bartosz Szaboń! Tylko 0,06 s. zabrakło Nadii Cinal, by znaleźć się na trzecim miejscu!
Opiekunami  byli nauczyciele: Dawid Klasik, ks. Piotr Andrzejak, Anna Steuer. Naszym
mistrzom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!  Oficjalne wyniki wszystkich
zawodników możecie znaleźć na Facebooku MOSiR w Czerwionce-Leszczynach. (red.)
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Kinga Wąsiewska na najwyższym podium!

Złoto dla Kingi

Srebro dla Pauliny

                                                   
 NASI NAJLEPSI NARCIARZE!

Srebro dla Bartka

...do następnych zawodów :)

  

Rozmowa z Kingą Wąsiewską złotą medalistką "Indywidualnych młodzieżowych

mistrzostw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w narciarstwie alpejskim".

A: Jak wyglądał Twój start? Jak się przygotowywałaś do slalomu?

A. Czy zdobyłaś już wcześniej złoty medal?                                  

K: Przy starcie musiałam popchnąć specjalny kij, który zaczął odmierzać mój czas. W trakcie przejazdu

szybko odpychałam się kijami. Trzymałam się blisko tyczek, żeby  jechać jak najszybciej. W połowie

slalomu pochyliłam się i próbowałam się mocno rozpędzić. Na końcu przejechałam między dwoma

tyczkami- to była meta! Stała tam moja kuzynka i ciocia, które patrzyły jak jadę i również mierzyły mój

czas przejazdu. Na nartach jeżdżę już od czwartego roku i zimą często z rodzicami spędzam swój

wolny czas jeżdżąc na nartach.

 

A: Czy od razu po przejechaniu trasy wiedziałaś, że zajęłaś pierwsze miejsce?

K: Jak zjechałam to powiedzieli mi, że byłam pierwsza z tych, którzy już zjechali. Ja miałam numer

startowy 16. Wiedziałam, że jeszcze inni uczestnicy mogli pobić mój czas i z niecierpliwością czekałam

aż wszyscy skończą zjeżdżać. No i udało się cieszyłam się bardzo i wołałam: hura!!!!!

A: Jakie były nagrody?

K: Na podium były medale i dostaliśmy fajne plecaki.

A. Czy zdobyłaś już wcześniej złoty medal?

K: Nie, pierwszy raz startowałam rok temu i wtedy zajęłam 4 miejsce. Bardzo się cieszę z tej nagrody!

A: O której godzinie przyjechaliście z zawodów? 

K: Przyjechaliśmy o szesnastej do domu. Na zawody wyjeżdżaliśmy o siódmej rano. 

A: Gratulujemy Ci pierwszego miejsca i życzymy kolejnych sukcesów w narciarstwie i innych

sportach zimowych!

Z Kingą o jej wrażeniach ze startu i radości z wygranej rozmawiała red. Anna Sadowska
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