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Wizyta piłkarzy K.S. Ruch Chorzów w naszej szkole

Niebiescy w
naszej
szkole!
W dniu 31 października do
naszej szkoły przyjechali
piłkarze K.S. Ruch
Chorzów - Maciej
Urbańczyk (pomocnik)
były zawodnik tyskiej
drużyny Bartłomiej Babiarz
(pomocnik) oraz Łotysz
Eduards Višņakovs
(napastnik).  Na początku

spotkania odbyła się
konferencja prasowa.
Pierwszą jej część
możecie przeczytać na
drugiej stronie tego
numeru, na kolejną
zapraszamy za miesiąc.
Po  jej zakończeniu był
czas na autografy od
piłkarzy. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał smycz
i długopis klubowy oraz
voucher na mecz. Na
koniec piłkarze zagrali
towarzyski mecz z
uczniami naszej szkoły.
Niestety przegraliśmy

3:1, ale wiadomo, że wynik
nie był najważniejszy tylko
dobra zabawa. Podczas
tego meczu  zawodnicy
pokazali kilka naprawdę
ciekawych sztuczek,
zagrań i efektowne bramki.
Na koniec był czas na
zdjęcia i pożegnanie
podczas którego nie
zabrakło okrzyku:
NIEBIESCY!

Paulina Pluta

POZIOMO:
A1 126x2
A2 322+30x2
A3 1:2+1:2

PIONOWO:
A1 342:2 +60
B1 28x3-26
C1 33x3+129

Anna i Emilia Ślosarczyk

W numerze:
Na trzeciej stronie
zapraszamy miłośników
matematyki do
rozwiązania krzyżówek
matematycznych jak
również na kolejny
konkurs z nagrodą.

Na czwartej stronie
zapraszamy fanów
sportowych do relacji z
ostatnich meczy polskiej
reprezentacji w piłce
nożnej.

W styczniu:
Druga część wywiadu z
piłkarzami. 
Wywiad ze spinterem
(Marcinem
Ławreszukiem).
Savor vivre.

Z.S.
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Konferencja prasowa

Mecz SP17-Ruch

Kolejka po autografy

Natalia S.: Co dla piłkarza jest ważniejsze talent czy ciężka praca?
Maciej Urbańczyk: Na pewno jedno i drugie jest ważne. Bez talentu wiele
się nie osiągnie, ale też z samym talentem trudno. Ciężką pracą też się nic
nie osiągnie, więc musi iść to w parze, wtedy nadejdzie jakiś większy efekt.
Kinga Z.: Jakie ma pan plany po skończeniu kariery?
Bartłomiej Babiarz: My jesteśmy w takim wieku, że może nie do końca o
tym myślimy, choć już powolutku, gdzieś tam w głowie jakiś pomysł będzie
musiał się pojawiać. Codzienne granie w piłkę jest, to bardzo fajna praca
człowiek ma mnóstwo przyjemności, lecz kariera może w każdej chwili się
skończyć. W każdej chwili możemy doznać kontuzji, która uniemożliwi nam
wykonywanie naszego zawodu i musimy po prostu (jak to niektórzy mówią)
wrócić do żywych, zacząć normalną prace. Nie tylko trenujemy również się
uczymy, kształcimy, kończymy przeróżne kursy trenerskie Po skończonej
karierze musimy normalnie pracować, tak jak wasi rodzice.
Paulina P.: Jakim zagranicznym klubom panowie kibicują? W jakich
zagranicznych ligach panowie chcieliby grać?
Eduards Višņakovs: No na pewno jest dużo klubów, w których
chcielibyśmy grać i za które kibicujemy. Dla mnie najlepszy jest klub
angielski Manchester City.
Witold L.: Czy ma pan klub, z którym gra się łatwo, albo z którym gra się
wyjątkowo trudno?

Bartłomiej Babiarz: Przez cztery lata byłem piłkarzem tutejszego klubu
GKS-u Tychy. Pół roku temu graliśmy z tym klubem i przegraliśmy 5-0. Dla
mnie był to najtrudniejszy mecz i myślę, że tak zawsze jest gra przeciwko
byłemu klubowi.
Aleksandra K.: Co panowie czują gdy zbliża się mecz derbowy? Jest to
zwykły mecz ligowy?
Maciej Urbańczyk: No na pewno mecz derbowy różni się od innych meczy,
jest taka wyjątkowa atmosfera w powietrzu. Takie mecze to inny klimat,
czeka się na nie bardzo długo, każdy chce się dobrze pokazać i na pewno
są inne od reszty.
Agnieszka O.: Jak według panów można zachęcić dziewczyny do gry w
piłkę nożną?
Eduards Višņakovs: Każdy ma swój ulubiony sport i jak dziewczyna kocha
piłkę, to dlaczego nie może? Tak samo jak z chłopakiem, lubię, więc gram!
Aleksandra K.: Czy przed meczem obowiązuje panów specjalna dieta?
Eduards Višņakovs: Oczywiście, że przed meczem mamy specjalną dietę,
która dobrze przygotowuje nas do meczu żeby nam się tak ciężko nie grało.
Każdy ma coś, co najbardziej mu z przygotowanych potraw smakuje. 

Natalia S.: Z jakimi kontuzjami zmagają się piłkarze? 
Maciej Urbańczyk: Na takie pytanie ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ
każdy zawodnik zmaga się z różnymi kontuzjami naprawdę są to przeróżne
sytuacje. Najczęściej cierpią nogi. To jest bardzo kontaktowy sport. Główne
kontuzje dotykają kolana, stawy skokowe.
Agnieszka O.: Jakie elementy rozgrywek doskonalicie najczęściej?
Bartłomiej Babiarz: Trening to taka mała namiastka meczu. Trener stara
się dobierać taki zestaw ćwiczeń, żebyśmy mogli przećwiczyć wszystkie
warianty, które możemy potem wykorzystać na meczu. Przeważnie są to
stałe fragmenty gry, atak pozycyjny. Oprócz treningów chodzimy na siłownię
.
Angelika S.: Jaki piłkarz jest dla pana najlepszy na świecie?
Eduards Višņakovs: Dla mnie jest to piłkarz FC Barcelony - Lionel Messi
Paulina P.: Wasze mecze pod wodzą trenera Fornalika Ruch przegrał z
Koroną Kielce i Cracovią. Jaka panuje atmosfera w zespole? 
Maciej Urbańczyk: Na razie nie ma wielkiej paniki. Oczywiście, że nie
wyobrażaliśmy sobie takiego początku, ale dalej jesteśmy konsekwentni w
tym co robimy i wierzymy że to przyniesie pozytywne efekty. Z drugiej
strony brakuje nam trochę szczęścia, bo wcale nie jesteśmy słabsi od
rywali. Czekamy na mecz, który przełamię złą passę i który da nam trochę
wiary w siebie, wtedy pójdzie już lepiej.

A.B.

Norbert Barczyk/PressFocus

Norbert Barczyk/PressFocus
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Krzyżówki liczbowe

Poziomo:
A1.715-4=
A2.517-6=
A3.1000-999=

Pionowo:
A1.751x2-751=
B1.10+1=
C1.110+1=

Ewa Zybała

Życzenia od Matmomanii

Humor
Jasio dostał nowy
rower od taty. 
Na następny dzień
jeździ nim dookoła
domu i mówi: 
- Mamo zobacz jadę
na jednym kole. 
- Dobrze synku tylko
uważaj. 
- Mamo zobacz jadę
bez trzymania
kierownicy. 
- Jasiu tylko uważaj. 
- Mamo zobacz
jeżdżę bez zębów.

Nauczyciel na lekcji
polskiego pyta się
Jasia:
- Jaki to czas? Ja się
kąpię, ty się kąpiesz,
on się kąpie...
- Sobota wieczór,
panie profesorze.

Kinga Domaradzka
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Konkurs
Rozwiązanie
poniższego zadania
wraz z imieniem,
nazwiskiem oraz
klasą wyślij na
naszego
redakcyjnego maila
(obok) do końca
grudnia.
Zadanie dla klas 1-
3:
Tomek nałożył 14
bombek na choinkę,
a jego brat Adam o 3
bombki więcej. Ile
było bombek na
choince?
Zadanie dla klas 4-
6:
Ciężarówka do
sklepu wiozła 83kg i
40dkg artykułów
spożywczych, 1t i
60 dag ozdób na
choinkę oraz 2 figury
Mikołajów, każdy po
487 kg. Ile ważyło
wszystko łącznie
(wynik podaj w kg)?

POZIOMO
A1=116*2
A2=210*4
A3=2*2

PIONOWO
A1=142+142
B1=17*2
C1=101+101
Natalia Stacha, 
Emilia Przybylska

POZIOMO    
A1  38+5-5+30-
(3*10)+1+54-(6*9)=   
A2  (100*2)+(5*3)=   
B3  7*7=   PIONOWO

A1  8*4=
B1  289+252=
C2 
4*2+(24:6)+(62

*1)+11=
Kinga Zaborowska

Wiktoria Polak



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 32 11/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

Radość po meczu z Niemcami

Pierwsza jedenastka z meczu z Szkocją

Radość w meczu z Gruzją

Rok cudów!
Ten rok dobrze świadczy o naszych Piłkarzach! Są boscy! Jak do tej pory
na eliminacjach do Euro 2016 polska reprezentacja jest niepokonana. Super
duże zwycięstwo z Gibraltarem 7:0, wygrana z Mistrzami Świata Niemcami
2:0, brutalny remis 2:2 ze Szkocją oraz piękny mecz z Gruzją 4:0. Zacznę
od krótkiej analizy meczu z Mistrzami Świata w Piłce Nożnej czyli z
Niemcami! Mecz wygraliśmy 2:0! W pierwszej połowie oddaliśmy 1 niecelny
strzał, a nasi Rywale aż 10! Na szczęście Polska ma świetnego bramkarza
jakim jest Wojciech Szczęsny. Na początku drugiej połowy w 51 minucie
piękne podanie polskiego pomocnika do Arkadiusza Milika, który przyjmuje
to na główkę i gol! Wojciech Szczęsny się i tak nie nudził! Niemcy strzelali
jak z armaty w kółko! Drugim zdobywcą gola był  Sebastian Mila. Wiele osób
uważało, że powołanie Sebastiana Mila na ten mecz było tylko
ośmieszeniem, gdyż miał on 4 lata temu nadwagę! Sebastian Mila wszedł na
Boisko za Milika w 77 minucie. W 88 minucie jeden z naszych piłkarzy
kiwając bramkarza, podaje do Sebastiana i gol! 

Niemcy byli bardzo blisko trafienia gola w 81 minucie, kiedy to Podolski
strzelił w poprzeczkę.
Ciekawostki:
-Wiele osób uważało, że powołanie Sebastiana Mila na ten Mecz było tylko
ośmieszeniem, gdyż miał on 4 lata temu nadwagę!
-Niemcy oddali aż 22 strzały na naszą bramkę w tym 8 celnych, a my tylko
4 w tym 3 celne!
Podsumowanie: gole zostały strzelone w: 51 m. Arkadiusz Milik, 88m.
Sebastian Mila
Kilka dni później graliśmy mecz ze Szkocją, który zremisowaliśmy 2:2.
Mecz był bardzo brutalny! Jeden z piłkarzy reprezentacji Szkocji sfaulował
Roberta Lewandowskiego tak mocno, że przedziurawił Robertowi ochraniacz
na nodze, choć ochraniacz był zrobiony z bardzo mocnego materiału. Polscy
kibice nie lubią sędziego Undiano Mallenco dlatego, że nie uznał większości
brutalnych faulów! Mam nadzieję, że następne spotkanie Polski ze Szkocją
będzie sędziował sprawiedliwy arbiter i dlatego według mnie następne
spotkanie ze Szkocją wygramy!
Gole w tym meczu strzelili:
Dla Polski: 12 m. Krzysztof Mączyński, 77 m. Arkadiusz Milik
Dla Szkocji: 19 m. Shaun Maloney 57 m. Steven Naismith

Z Gruzją wygraliśmy 4:0. W pierwszej połowie praktycznie nic się nie działo,
chyba że wliczymy zadymiony stadion. Pierwsze gole strzelali obrońcy, a
następnie pomocnicy i napastnicy.
Gole strzelili: 51 Glik, 71 Krychowiak, 73 Mila, 90+2 Milik
Żółte kartki otrzymali dla Polski: Glik, Jodłowiec Linetty, a dla Gruzji:
Kankava, Lobzhanidze.
Ciekawostki:
1.W meczu był tylko 1 spalony.
2.W golu Glika asystował Krychowiak, a w golu Krychowiaka asystował Glik.
3.Wiele nazwisk piłkarzy z Gruzji kończyło się na "idze"
Aktualnie gdy to piszę Polska zajmuję 44 miejsce w Rankingu Fifa! To duże
osiągnięcie!
Pozdrawiam fanów Matmomani, piłki nożnej i moich artykułów.

Witold Lipski
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Internet
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