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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
z panem Sebastianem Klatą, który jest

w naszej szkole nauczycielem wychowania fizycznego i wicedyrektorem .

Krytyka w moim kierunku:
Mile widziana

Kocham:
Rodzinę

Lubię:
Zwierzęta i sport

Marzę o:
Finale Ligi Mistrzów FC

Barcelona – Zagłębie
Sosnowiec

Nienawidzę:
---------------

Gdybym nie była nauczycielem…
Byłbym majsterkowiczem

spisały: Maja i Zuzia

Imię:  Sebastian
Nazwisko:  Klata

Ulubiona potrawa:
Zalewajka

Ulubiona książka: 
U. Eco „Imię Róży”

Ulubiony zespół muzyczny:
The Cure

Ulubiony kolega z pracy:
Wszyscy

Ulubiony uczeń:
Każdy, który lubi

wychowanie fizyczne

Cechy cenione u ludzi:
Szczerość

Preferuję modę:
Bez krawatów

Z tego, co do tej pory zrobiłem,
najbardziej zadowolony jestem:

Wybudowania domu

Najwięcej problemów w pracy mam
z…

E-dziennikiem

W codziennym życiu denerwuje
mnie:

Bałagan

Po pracy w szkole:
Prowadzę treningi

Innym zazdroszczę:
Zdrowia

Największa głupota jaką zrobiłem:
Nie wiem czy to już za

mną, czy jeszcze przede
mną

Mój życiowy autorytet
Nie mam

Sebastian Klata - wicedyrektor, nauczyciel wychowania
fizycznego, trener piłki nożnej, działkowicz

PREFERUJĘ MODĘ 
BEZ KRAWATÓW
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POZNAJMY KLASĘ
5 B

KLASA ZNANA W SZKOLE
Klasa 5 b jest znana w naszej szkole, przede
wszystkim wśród nauczycieli, nie tylko uczących.
Widać i słychać pewną grupę chłopców na przerwach.
I niestety, nie zawsze reagują na uwagi.
Współczujemy wychowawcy! Ale oczywiście są w tej
klasie fajni uczniowie. Drugą charakterystyczna cechą
5 b jest to, że liczy więcej chłopców niż dziewczynek.
Dużo więcej, bo uczennic jest tylko kilka. 

Karolina i Nicol

TROCHĘ O DOMU
Obowiązków w domu nie ma tylko
dwoje uczniów. Aż ośmioro
sprząta, czworo odkurza, a troje
wnosi śmieci. Dwoje wychodzi z
psem, choć tych pupilów jest
więcej. Są też koty, króliki, ryby,
świnki morskie oraz jaszczurka i
małpka (podobno).

Nicol

NA BEZLUDNEJ WYSPIE
Na bezludną wyspę zabraliby przede wszystkim
jedzenie i picie. Trzeba przyznać, że myślą. Ale
zdarzył się też ktoś, kto wziąłby telewizor. Aż 10
uczniów ma kolegów w klasie, którzy zabraliby
właśnie ich na bezludną wyspę. Najbardziej lubią
Franka, którego podało 7 osób i Kubę, który dostał
tylko jeden głos mniej. Na trzecim miejscu są: Zuzia,
Magda i Norbert. Z jedzeniem byłoby gorzej, bo
przede wszystkim lubią pizzę. Ale może poradziliby
sobie z jej odgrzaniem i nie byłoby problemów
żołądkowych. 

Karolina

KOLORY I STOPY
Gdyby mieli mieć mundurki klasowe, byłyby w trzech barwach. Na pewno
przeważałby kolor niebieski, ale musiałoby być coś czerwonego i
czarnego. Nikt nie podał żadnego odcienia brązu, a większość uczniów
ma oczy piwne. Obuwie nosiliby bardzo różne, bo mają stopy od
rozmiaru 34 do 42, lecz bez 41. Najwięcej jest 36.

ULUBIONE NIE TYLKO PRZEDMIOTY
Najbardziej lubią wychowanie fizyczne. Są też jedyną, do tej pory
opisywaną przez nas klasą, która jako ulubione przedmioty podała tylko
pięć. Za wf jest biologia, potem polski, plastyka i informatyka. Ulubionych
zajęć mają już więcej. Najbardziej – granie na telefonie i jeżdżenie na
hulajnodze. SKS i rysowanie lubi po pięcioro uczniów.

GRY I TELEWIZJA
Najbardziej lubią oglądać „Szkołę”. Pojawiły się też takie filmy i programy
jak: „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, „Dlaczego ja?”, „Główka
pracuje”. Najwięcej uczniów gra w „Clash Royale”, ale oczywiście
„Fornite” też jest w czołówce, a tuż za tą grą „Roblox”.

Karolina i Nicol
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
ELVISA PRESLEYA

Wiedziałem, że po zakończeniu
go, będę mógł wyruszyć w
wymarzoną podróż do Memphis
w stanie Tennessee.

„Przed Elvisem nie było niczego” - powiedział lider brytyjskiego zespołu rockowego The Beatles -  John
Lennon.

Absolwent naszej szkoły JACEK MASŁOŃ opowiada o swojej fascynacji E. Presleyem.  

Wracając z kina, ciągle śpiewałem
tę piosenkę. I tak zaczęła się moja
bliższa znajomość z Elvisem.

STUDENCKI STAŻ W USA 
Z... PRESLEYEM

Na czwartym roku studiów
zdecydowałem się na roczny staż
studencki w USA. 

NA SZLAKU ELVISA
Po drodze odwiedziłem trzy stany: Kalifornię, Nevadę i Arizonę,
doświadczając w olbrzymiej dawce kultury amerykańskiej, a tym samym
dalej żywego kultu Elvisa Presleya. Podróżując legendarną Route 66, w
przydrożnych miasteczkach i sklepach oglądałem oryginalne zdjęcia z
koncertów Króla, bilety, płyty winylowe wydane dekady temu.
W Las Vegas miałem po raz pierwszy styczność z wykonawcami ETA
(Elvis Tribute Artist). 

ciąg dalszy: strona 5

W 85. rocznicę urodzin Króla rock and rolla absolwent naszej szkoły -
Jacek Masłoń  - opowiada o swojej fascynacji twórczością Elvisa
Presleya.

ELVISA POZNAŁEM W LICEUM
Od dzieciństwa lubiłem śpiewać, a moja bliźniaczka Ola przygrywała mi
na gitarze. Pierwszym momentem bliższej styczności z Elvisem był okres
liceum, kiedy zacząłem słuchać jego muzyki.
Pewnego dnia, już na trzecim roku studiów w Warszawie, razem z moją
dziewczyną wybraliśmy się na film  „Conjuring 2”, w którym jeden z
bohaterów bierze gitarę i śpiewa „Can’t help falling in love”. 

JACEK MASŁOŃ            ELVIS PRESLEY
Czy widzicie podobieństwo? My tak!

przyp. Redakcji
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
ELVISA PRESLEYA

Z LOS ANGELES DO MEMPHIS
Później z  Los Angeles poleciałem do Memphis, by zwiedzić Graceland
- słynną posiadłość Presleya, obejrzeć jego grób, wystawę
prywatnych przedmiotów, strojów, samochodów.
Pamiętam nawet, że nie mogłem powstrzymać się przed chwyceniem za
klamkę różowego Cadillaca Fleetwood z 1955 roku (Przecież sam Elvis
robił to nie raz!). Próbą tą wywołałem alarm, ale dopiąłem swego:).

Po powrocie do kraju zacząłem 
szlifować umiejętności wokalne w
warszawskich chórach gospel. Na
początku roku 2019 trafiłem na
ogłoszenie festiwalu „Elvis Rocks”.
Bez chwili zastanowienia wysłałem
swoje zgłoszenie i 26 sierpnia
2019 roku wystąpiłem w grupie 
dwunastu rywali z całego świata
przed fanami twórczości Elvisa. Za
swoje wykonanie otrzymałem
bardzo ważne wyróżnienie -
Nagrodę Publiczności (Spirit of
Elvis Rocks Festival Warsaw
2019). Pozwoliło mi to uwierzyć, że
moja pasja do śpiewania utworów
Presleya jest czymś, co
powinienem kontynuować.

Dzięki fascynacji muzyką Elvisa
poznałem wielu niesamowitych
ludzi, takich jak członkowie  Fan
Clubu Elvisa, którzy zaprosili mnie
do Krakowa na 85. urodziny Króla.
Zabawa była znakomita.

Jacek Masłoń

JACEK MASŁOŃ - NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Spirit of Elvis Rocks Festival Warsaw 2019

Dziękujemy
absolwentowi naszej

szkoły - 
Jackowi Masłoń 

za wspaniały artykuł.
Redakcja

KRÓL ROCK’AND ROLLA
Elvis Presley urodził się 8. 01.
1935 w Tupelo. I właśnie tego dnia
obchodzony jest jego dzień. 
Presley tak jak J. Masłoń już w
szkole średniej śpiewał przeboje.

przyp. Redakcji
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FERIE
wspomnienia

ŚNIEG I NARTY
W pierwszym tygodniu ferii  zimowych pojechaliśmy
do Zieleńca. W drugim tygodniu pojechałem do
Krynicy Zdrój z dziadkami i z moim Tatą. 
W Zieleńcu było nawet dużo śniegu. Warunki do jazdy
na nartach były bardzo dobre. Raz byłem na innym
stoku, trochę bardziej stromym. Super się jeździło.
Jest tam 41 tras, więc jeśli ktoś lubi szusować na
nartach, polecam. Natomiast w Krynicy Zdrój śniegu
było bardzo dużo, praktycznie był wszędzie.
Zobaczyłem w nocy pokaz tysiąca świateł i
przejechałem się koleją linową otwartą od 1937 roku,
która wjeżdża na Górę Parkową. 

Szymon

TANIEC I NAUKA
Ferie były super. W pierwszym tygodniu pojechałam
na obóz taneczny do Międzybrodzia Żywieckiego.
Było rewelacyjnie, ponieważ uczyłam się świetnych
tańców: hip – hop, breakdans, cheer, jazz. Była też
akrobatyka i wiele innych. Drugi tydzień ferii
spędziłam na nauce, ale uważam, że tylko straciłam
czas, bo i tak nic się nie nauczyłam.

wspomnienia Olimpii spisał: Kuba 

ZJAZD NA JEDNEJ NARCIE
W czasie ferii byłam w Czechach na nartach.
Zostałam zakwalifikowana do grupy
zaawansowanej. Jeździliśmy bardzo szybko.
Pewnego dnia odpięła mi się narta i musiałam
zjechać na jednej. Trochę się bałam, ale teraz
uważam, że to była super jazda. 
Oczywiście były też inne atrakcje. Mieliśmy
dyskotekę i chodziliśmy na basen. To były super
ferie!

Nicol

URODZINY LODOWISKO I TRAMPOLINA
Ferie były super, bo miałam urodziny, na które
zaprosiłam koleżanki. Byłam też w kinie i prawie
codziennie na lodowisku z moją przyjaciółką. 
Pojechałam też do cioci do Krakowa. Na jej podwórku
jest trampolina, na której uwielbiam skakać, nawet
zimą. Szkoda, że ferie trwały tylko dwa tygodnie. 

Klaudia FERIE NAD MORZEM
Nie było śniegu, więc rodzice wysłali mnie do cioci
nad morze. Trochę się nudziłam, bo nie miałam
żadnych rówieśników, ale wujek zabierał mnie na
wycieczki. Byłam w Gdańsku, gdzie widziałam
Neptuna, a w Sopocie obejrzałam Operę Leśną.

wspomnienia Ani spisała: Patrycja
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