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Jako uczestnik gry miejskiej mogę powiedzieć jedno. To było najlepsze wydarzenie w tym roku
szkolnym. Zaczęło się niewinnie od czytania wskazanych w regulaminie książek. Samo rozpoczęcie
GRY  obudziło we mnie aktywistę. Wyszliśmy wszyscy (tj. młodzież i nauczyciele) na ulice miasta i
idąc w stronę parku, skandowaliśmy jedno hasło: ,, Kochamy książki! ". Następnie poruszaliśmy się
po miejskim parku zgodnie z otrzymanym planem i w specjalnie oznaczonych miejscach
rozwiązywaliśmy łamigłówki i zagadki czytelnicze dotyczące treści wcześniej  przeczytanych lektur.
Pogoda nam dopisała, humory również. Drużyna z naszej szkoły zdobyła III miejsce, a nasza szkolna
biblioteka wzbogaciła się o pokaźny stosik nowości czytelniczych .
S.L.

Rozwiązywanie zadań literackich

KULTjURALNY DZIEŃ KSIĄŻKI

MIEJSKA GRA LITERACKA

  Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w miejskiej
grze literackiej, zorganizowanej przez Fundację KultJura w
ramach obchodów KULTjURALNEGO DNIA KSIĄŻKI.
Zabawa rozpoczęła się przemarszem literackiego orszaku po
ulicach naszego miasta. Uczestnicy gry mieli za zadanie
odnaleźć stoiska literackie rozmieszczone w parku miejskim i
rozwiązać (wcale niełatwe) zadania dotyczące treści książek,
które trzeba było wcześniej przeczytać.
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Wiktoria to utalentowana dziewczyna o ciekawych zainteresowaniach.
Uczy się wielu języków, w tym japońskiego. Poza tym uprawia

akrobatykę powietrzną na drążku pionowym. Mimo tak wielu zajęć
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.

•  Od kiedy uczysz się języka japońskiego i co skłoniło cię do rozpoczęcia
nauki?
Języka uczę się od 3 lat, a tydzień temu skończyłam 3-letni kurs. Uważam,
że jest to ciekawy język, niewiele osób go się uczy, co dodaje atrakcyjności.
Ponadto jest szansa, że znając ten język, dostanę lepszą pracę.
•  Jak wygląda nauka tego języka?
Nauka wymaga nauczenia się 3 alfabetów, co łącznie daje dużą ilość
znaków. Poza nauką języka na zajęciach poznaje się kulturę Japonii.
Nauczyciel (Japończyk mówiący wyłącznie po angielsku i japońsku)
wymaga posługiwania się słownictwem ,np. cześć-ohayo.
•  Czy chciałabyś wyjechać do Japonii?
Chciałabym zwiedzić ten kraj, ale nie chciałabym zostać tam na stałe.
•  Od kiedy zajmujesz się akrobatyką powietrzną na drążku pionowym?
Robię to od 3 lat, co poskutkowało zakończeniem kursu na poziomie
zaawansowanym.
•  Jak trudna jest to dyscyplina?
Pole Dance wymaga użycia dużej siły i rozciągnięcia, dlatego jest
wysiłkowym i trudnym sportem.
•  Czy wiążesz przyszłość z tym sportem?
W przyszłości chciałabym zostać trenerką. Byłaby to praca dodatkowa.
•  Jak godzisz naukę z dodatkowymi zajęciami?
Po szkole uczęszczam na treningi, więc uczyć muszę się wieczorem i
czasami rano.
•  Jakie masz plany na przyszłość?
Po ukończeniu szkoły podstawowej planuję iść do liceum, a następnie udać
się na studia komunikacji wizerunkowej. Myślę też o medycynie.
Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia marzeń.
M.M.

 Podczas szkolnej imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka
zaobserwowałem pewnego młodego człowieka, który świetnie radził sobie
w bramce i nie wpuścił prawie żadnej piłki. Okazało się, że to Karol z klasy

IVA, który od niedawna jest bramkarzem w klubie KP Warta Zawiercie
2008. Postanowiłem porozmawiać z nim o jego pasji.

•  W jakim klubie grasz i jaką funkcję pełnisz?
Gram w klubie KP Warta Zawiercie 2008. Jestem bramkarzem, który
regularnie wychodzi na murawę w podstawowej jedenastce.
•  Od kiedy bronisz dostępu do bramki swojego klubu?
W Warcie występuję od czerwca 2018 roku i jestem z tego dumny.
•  Od kiedy interesujesz się piłką?
Piłką zacząłem się  interesować w wieku około 7 lat. Postanowiłem
samodzielnie ulepszać swoje umiejętności, a wszystko robię, aby być jak
Wojciech Szczęsny czy Manuel Neuer. 
•  Czy masz osobno treningi jako bramkarz?
Z treningami bywa różnie. Zdarza się, że trenuję z zawodnikami z pola, lecz
głównie trenuję indywidualnie.

•  W jakiej lidze występuje Twoja drużyna i jaką pozycję w niej zajmuje?
Na co dzień występujemy w  V Lidze Orlika E1, w której nie opuszczamy
podium i bijemy się o mistrzostwo z Zagłębiem Sosnowiec.
•  Jak wyglądają przygotowania do meczu domowego?
Jeśli chodzi o mecz domowy, musimy stawić się około godziny wcześniej, a
następnie  mamy krótką odprawę przedmeczową.
•  Jak wygląda sprawa dopingu w meczach ligowych?
Jeśli chodzi o kibiców, nasze mecze cieszą się zainteresowaniem. Kibice
rywali licznie przybywają, atmosfera jest wspaniała, a doping niesie nas do
kolejnych zwycięstw.
•  Jak wyglądają przygotowania do meczów wyjazdowych?
Zbieramy się wcześnie, około 8 rano i wyjeżdżamy autokarem. Na miejscu
udajemy się od szatni, gdzie mamy odprawę przedmeczową, po czym
wychodzimy na rozpoznanie murawy i rywali. Następnie rozgrzewamy się,
gracze z pola osobno, a ja z drugim bramkarzem osobno. Mamy wiele
sposobów rozgrzewki, które poprawiają naszą zwrotność i szybkość.
•  Jak radzisz sobie z kontuzjami?
Radzę sobie bardzo dobrze. Jestem do nich przyzwyczajony. Po każdej
kontuzji jestem coraz silniejszy i bardziej się angażuję.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Mikołaj Matyszczyk
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA W SP 1

Kolorowy Dzień Dziecka Dzień Dziecka w SP 1

Kolorowy zawrót głowy

A.S.
A.S.
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