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Nasze hobby
Hobby, pasja, konik. Tak można powiedzieć o czynności wykonywanej dla relaksu w czasie

wolnym od obowiązków. Życie ludzi, którzy mają hobby, jest ciekawsze, przyjemniejsze,
nigdy się oni nie nudzą. Dla jednych pasją będą podróże, inni uwielbiają szydełkować,

jeszcze inni z upodobaniem czytają książki. 

A czym w wolnych chwilach zajmują się nasi uczniowie? 

    
     Mam 12 lat. Moim ulubionym hobby jest taniec i jazda na snowboardzie. 
     Taniec to moja pasja. Zacząłem tańczyć, jak miałem 6 lat. Na zajęcia uczęszczam  4
razy w tygodniu. Tańczę w parze tańce standardowe i latynoamerykańskie, a od dwóch lat
tańczę w formacji tanecznej. Ostatnio razem z formacją uczestniczyłem w turnieju
międzynarodowym w Radomiu, na którym zajęliśmy 3 miejsce.
     Drugą moją pasją jest jazda na snowboardzie. Jeżdżę od dwóch lat. Niestety, jest to
sport, który można uprawiać tylko w zimie. Moje zainteresowania wypełniają mi większość
wolnego czasu. Rzadko popołudniami siedzę znudzony w domu.
     Chcę rozwijać moje zainteresowania, aby osiągnąć sukces.
   

Adam Bahir, kl. VI
                                      czytaj dalej str.2   

Adam Bahir, kl. VI
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      Moim hobby jest gra na pianinie i perkusji. Gdy
miałem 5 lat, tato zapisał mnie do szkoły
muzycznej i tam chodziłem na lekcje pianina,
kształcenia słuchu oraz na audycję muzyczną.
Do szkoły muzycznej uczęszczałem przez 6 lat. 
     Początki były bardzo trudne. Najtrudniejsze
było nauczenie się wszystkich nut na pamięć.
Trudne też były egzaminy i popisy z pianina, bo
trzeba było występować przed publicznością i
wymagającymi egzaminatorami. Jednak z
czasem trema mijała i szło mi coraz lepiej.
Na koniec szkoły muzycznej otrzymałem
świadectwo z wyróżnieniem. Rodzice bardzo
pragną, abym w nowym roku szkolnym zapisał
się do szkoły muzycznej drugiego stopnia. Ja
jednak muszę się nad tym zastanowić, bo to
wymaga jeszcze więcej poświęceń i nauki niż w
latach ubiegłych.

      U mnie w rodzinie wszyscy są muzykami.
Tato gra na perkusji, mama na skrzypcach, a brat
z siostrą na gitarze. To właśnie dzięki ich
wsparciu narodziło się moje zamiłowanie do
muzyki.
     Ostatnio próbuję też tworzyć muzykę.
Używam do tego różnych programów
komputerowych. Mam ogromną nadzieję, że uda
mi się uzbierać pieniądze na wymarzony stół
DJski.
     Bardzo zachęcam wszystkich do uczenia się
gry na pianinie lub na innych instrumentach, bo to
bardzo przydatna umiejętność w życiu.

                     
                             Kacper Gumienny,
                                       kl. VI

   
    Moja przygoda z karate zaczęła się, gdy
miałem 8 lat. Uczęszczanie na treningi sprawia
mi  ogromną satysfakcję. Daje mi poczucie
pewności siebie, wiem, że w przypadku
zagrożenia na ulicy mogę się obronić. Karate
uczy mnie nie tylko dyscypliny fizycznej, ale
także  psychicznej oraz poszanowania starszych.
Trenowanie karate wzmacnia mięśnie, koryguje
wady postawy. Po każdym treningu czuję się
dużo mocniejszy i lepszy.
     Niedawno byłem na zawodach  i zająłem IV
miejsce w ogólnopolskich zawodach polskiej Uni 
Shroin Ryu Karate.

     Trening karate opiera się na metodach nauki
kihon (podstaw, technik), kata (sekwencje technik
ataku i obrony) i kumite, czyli walki. Styl, który
trenuję, nazywa się Shorin-Ryu. Jest to tradycyjny
styl karate z Okinawy, który został założony
przez Kanbuna Uechi jako szkoła rodzinna.
Później zaczęła ona przyjmować uczniów z
zewnątrz.
    Treningi karate niosą ze sobą wiele ryzyka,
takiego jak: stłuczenie, złamania, nadwerężenie.
Pomimo tego ja nie zamierzam rezygnować
z mojego hobby.

                             Oliwer Iskański, kl. VI

Kacper Gumienny, kl. VI

Oliwer Iskański, kl. VI

    Moim hobby jest gra
w siatkówkę , bardzo
mnie to interesuje.
Zawsze w poniedziałki i
piątki jeżdżę  na trening
do szkoły nr 15
w Przemyślu.
  Mój trener nazywa
się  Robert Gierlach.
On zawsze tłumaczy
nam, na czym polega
gra w siatkę , jak
należy odbijać piłkę,
poprawnie serwować, a
kiedy trzeba, potrafi też
pokrzyczeć. 
    Bardzo lubię to, co
robię. Gra w piłkę
siatkową pozwoliła mi
poznać dużo
koleżanek, z którymi
fajnie mi się trenuje. 
Na treningach  zawsze
można się dobrze
pobawić i odprężyć.

Oliwia Maliczewska Oliwia Maliczewska, kl. V

    Moją największą pasją jest taniec. Uczęszczam do szkoły tańca A-Z.
Zaczęłam tańczyć, jak miałam pięć lat. Zajęcia mam w poniedziałki i czasem
w czwartki, gdy przygotowuję się do turnieju. Tańczę tańce
latynoamerykańskie, takie jak samba, cha-cha, jive. Ostatnio występowałam
na turnieju ,,Taneczne abecadło”, w którym zajęłam dość dobre miejsce w
swojej kategorii.
    Bardzo lubię tańczyć, ponieważ sprawia mi to wiele radości, zarazem
mogę doskonalić swoja sztukę. Nie wyobrażam sobie życia bez tańca.

                                                           Sara Bahir, kl. V
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W parku linowym
Czy wiesz, że

Pierwszymi skoczkami byli mieszkańcy wysp Pentecost na Pacyfiku.
Mężczyźni skakali z bambusowych wież, zabezpieczeni lianami

przywiązanymi do kostek, żeby udowodnić swoją męskość oraz, według
wierzeń, zapewnić plemieniu urodzaj.

    
   Każdy lubi wycieczki. Pod koniec roku
szkolnego, 11 czerwca 2013 r, uczniowie z naszej
szkoły wybrali się do parku linowego w Krośnie.
Sama podróż była frajdą, tydzień wcześniej
miejsca w autokarze były już ustalone.
   Gdy dojechaliśmy, wszyscy wybiegli z autokaru
jak szaleni. Już nie mogli się doczekać
wspinaczki. Po przeszkoleniu przez instruktora i
przejściu trasy treningowej, ruszyliśmy w stronę
tras. Mieliśmy trzy do wyboru. Przejście każdej
wiązało się z pokonaniem strachu i dużą dawką
adrenaliny. Najtrudniejszy był tor pomarańczowy,
lecz kilku osobom udało się go przejść. Następnie
zebraliśmy się koło wysokiego drzewa, na którym
zawieszona była lina bangee. Nie wszyscy mogli
skakać, ponieważ ich rodzice nie wyrazili na to
zgody. Skakało tylko sześć osób. Gdy
patrzyliśmy na nich z dołu, serca nam zamierały z
wrażenia. Po czterech godzinach byliśmy
porządnie zmęczeni i nogi nam się trzęsły z
wysiłku, dlatego chętnie zahaczyliśmy o
McDonaldsa, by coś zjeść.
   W drodze powrotnej zajechaliśmy do Dubiecka,
by zobaczyć, gdzie urodził się słynny poeta
 Ignacy Krasicki. Pałac otoczony jest pięknym
ogrodem, w którym można podziwiać nie tylko
kwiaty, ale i sarenki, i wielką papugę, i czarne
łabędzie.
     Wycieczka była bardzo udana, na pewno długo
pozostanie w naszej pamięci.
     

Oliwer Iskański i Gracjan Droń, kl. VI

Długość trasy: 146 m
Kolejność przeszkód:
siatka wąwóz,
przejście niedźwiadka,
huśtający most mały,
duży most burmański,
chomikarnia,
deskorolka, kaczka,
ninja, sieć pajęcza,
bagna, lwie obręcze,
zjazd

Długość trasy:135 m
Kolejność przeszkód:
slack line, ścianka,
gondola, huśtawka,
wyspy, zjazd na
trapezie, nepalski
most, szczęki, zygzak
drabina leżąca,
huśtający most, kłody,
amazoński most,
skakanki małe, zjazd

Długość trasy: 319 m 
Kolejność przeszkód:
Sky surfing, drabinki
szyny, strzemiona
podwójne, zjazd na
drabince, dziurawy
most Johnego,
skakanki na wyspach
burmański most niski
zjazd, naszyjnik,
zjazd

Długość trasy:46 m 
Kolejność przeszkód:
amazoński most dla
dwóch, drabina Jakuba
+ balans,
Team - Beam, krzyż,
podkłady kolejowe,
chmurki, huśtające
belki

T r a s a 
z i e l o n a

T r a s a 
pomarańczowa

Krosno

Rozgrzewka Trening

T r a s a 
n i e b i e s k a  

T r a s a 
c z e r w o n a

       

Trasa zielona

Trasa pomarańczowa

Trasa zielona Trasa niebieska
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W arystokratycznych komnatach

     Szczególnym dniem dla uczniów klas IV- VI
była sobota 22 czerwca 2013 roku. Wybraliśmy
się wtedy na wycieczkę do Łańcuta.
      Oczywiście najpierw odbyło się planowanie,
układanie kosztorysu, wyszukiwanie w Internecie
i innych źródłach informacji  o miejscu, które
chcemy zwiedzić, no i przygotowanie plakatu
zachęcającego do wyjazdu. Analizowaliśmy
również rozkład jazdy PKP i PKS. Ale  aby
zminimalizować koszty i ograniczyć czas
przeznaczony na podróż, wybraliśmy transport
szkolnym autobusem. 
    Wnętrza pałacu magnackiego Potockich i
Lubomirskich wszystkim bardzo się podobały.
Szczególne wrażenie wywarły na nas piękne
żyrandole, kryształowe lustra, ozdobne kominki
i piece. Wyobrażaliśmy sobie, jak przyjemnie
musiało upływać życie arystokracji. Organizowali
sobie przedstawienia teatralne, bale, przejażdżki,
więc pewnie nigdy się nie nudzili.
   Zwiedziliśmy także powozownię z wielką
kolekcją pojazdów na różne okazje i różne pory
roku.

   Miłośnicy flory i fauny z przyjemnością
odwiedzili oranżerię i storczykarnię. Zgromadzono
tu piękne okazy egzotycznych roślin.
Podziwialiśmy storczyki naziemne, jak i te żyjące
na skałach czy drzewach. Rosną one w
warunkach zbliżonych do naturalnych, ponieważ
powietrze w pomieszczeniu stale jest nawilżane
delikatną mgiełką. Niektórzy zakupili roślinki, by
mieć żywą pamiątkę z wycieczki.
      W związku z tym, że dzień był upalny, z miłą
chęcią zanurzyliśmy się też w chłodnej wodzie na
basenie w Jarosławiu.
        Nasza wycieczka była udana.

Weronika Barszczak, kl. VI

HUMOR 
Z ZESZYTÓW  

Na wystawie kwiatów
najbardziej podobała mi

się pani, która nas
oprowadzała. dobraaplikacja.pl

Zamek w Łańcucie

Zamek w Łańcucie

pl.wikimedia.org pl.wikipedia.org.

pl.wikipedia.org

brzezinowygaj.bloog.pl

. .


	Nasze hobby
	Hobby, pasja, konik. Tak można powiedzieć o czynności wykonywanej dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Życie ludzi, którzy mają hobby, jest ciekawsze, przyjemniejsze, nigdy się oni nie nudzą. Dla jednych pasją będą podróże, inni uwielbiają szydełkować, jeszcze inni z upodobaniem czytają książki.
	A czym w wolnych chwilach zajmują się nasi uczniowie?
	W tym numerze

	W parku linowym
	W arystokratycznych komnatach

