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Piłkarze GKS-u Tychy z uczniami naszej szkoły

Wizyta
piłkarzy
GKS-u
Tychy w
naszej
szkole!
20.11.2014 r. nasza szkoła
witała w swych murach
niecodziennych gości –
tyskich piłkarzy.
Reprezentanci naszego
klubu – GKS-u Tychy
zostali powitani gromkimi
brawami. W małej,
sportowej uroczystości
uczestniczyli: Mateusz
Bukowiec, Łukasz Bocian,
Hubert Otręba oraz
koordynatorzy projektu
„Kibice Razem Tychy”.

Na początku spotkania
piłkarzy zasypała
prawdziwa lawina pytań.
Ciekawscy dowiedzieli się,
jak sportowcy powinni się
odżywiać przed meczem,
jak uchronić się przed
nieszczęściem na boisku.
Młodzież ciekawiło też,
jakie kontuzje najczęściej
towarzyszą piłkarzom.
Pytano o plany na
przyszłość – o nowe
przygody po zakończonej
karierze. Najciekawsze
pytania znajdziecie na
drugiej stronie. Było
fantastycznie! Uczniowie
podziękowali za wiele
ciekawych informacji.
Wyrazem zadowolenia
młodzieży były gorące
brawa kończące
konferencję prasową -
pierwszą część imprezy.
Kolejnym

etapem spotkania,
wzbudzającym wiele
emocji, była prelekcja na
temat właściwego
kibicowania. Wykład
poprowadzili
koordynatorzy do spraw
projektu „Kibice Razem
Tychy”. Dzieci wywijały
flagami, krzyczały,
nawołując naszą tyską
drużynę. Na sali
rozbrzmiewały gorące hasł
a i dopingujące okrzyki. W
następnym etapie
spotkania odbył się
konkurs zorganizowany
przez gości. Pytali nas o
wiedzę z zakresu
działalności i osiągnięć
tyskiego zespołu.
Odpowiedzi uczniów
udowodniły, że GKS Tychy
nie ma przed nimi
tajemnic! Zadowolona i
rozgrzana drużyna

zaproponowała uczniom
rozegranie meczu. Nie
lada atrakcja wywołała
uśmiech na wszystkich
twarzach. Chętnych było
wielu. Pan Artur Biskup
(opiekun szkolnej gazetki)
jako prowadzący podzielił
uczniów na zespoły.
Sprawna organizacja
pozwoliła na rozegranie
kilku krótkich meczów.
Zadowolenie sięgnęło
zenitu! Spotkanie
zakończyło “polowanie” na
autografy i zdjęcia
drużyny. Gdy impreza
dobiegła końca,
szczęśliwe dzieci jeszcze
raz podziękowały gościom
i wróciły na lekcje. Ten
dzień był wyjątkowo
udany. Naprawdę było
wspaniale!
Natalia Stacha

A.B.
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Redaktor: Jakimi
cechami powinien
odznaczać się dobry
piłkarz?
Piłkarz: Dobry piłkarz
na pewno powinien
mieć dobrą głowę
poza boiskiem i na
boisku. Szybkość jest
na pewno dużym
atutem oraz technika. 

Redaktor: Z jakimi
kontuzjami zmagają
się najczęściej
piłkarze?
Piłkarz: Piłkarze
ciągle się zmagają z
jakimiś urazami i
kontuzjami. Wszyscy

staramy się jakoś
zdrowo odżywiać po
to, aby tych kontuzji
nie było i aby nas
omijały, bo jednak
wtedy wypadamy z
gry. Najgorsza jest
rehabilitacja po
każdym urazie. Każdy
chce grać na boisku, a
nie spędzać czas z
fizjoterapeutą. 

Redaktor: Doszły nas
słuchy, że zawodnicy
nie golą się przed
ważnymi meczami.
Czy to prawda? Z
czym to się wiąże?
Piłkarz: U nas nie

ma takich przesądów.
My się golimy zawsze
wtedy, gdy jesteśmy
zdenerwowani
(śmiech). Ogoliliśmy
się przed przyjściem
tutaj, ale ja się nigdy
nie golę przed
meczem, bo gdy się
golę przed, to mnie
swędzi twarz
(śmiech).

Redaktor: Co
piłkarze jedzą przed
meczem?
Piłkarz: Piłkarze przed
meczem jedzą na
przykład jajecznicę
(śmiech) i różne
węglowodany, aby
mieć siłę na meczu i
energię, by móc
biegać i walczyć na
boisku.

Redaktor: Jak
panowie myślą, czy
GKS Tychy da radę
przebić największy
sukces z roku 1976,
jakim było
wicemistrzostwo
Polski?

Piłkarz: Myślę, że
fundamenty pod
sukces klubu są
stawiane dość solidnie,
bo buduje się nowy
stadion, klub się
rozwija, kibice gorliwie
angażują się w to, co
się w klubie dzieje,
więc krok po kroku…
Może w najbliższej
przyszłości będzie
zmierzać ku
sukcesowi?

Redaktor: Jak
według pana można
zachęcić dziewczyny
do gry w piłkę
nożną?
Piłkarz:

Cóż, wystarczy
spojrzeć czasami na
kanały sportowe i
zobaczyć jak
dziewczyny grają w
piłkę i to wcale nie
gorzej niż chłopaki.
Wiem, że dziewczyny
lubią dbać o swoje
sylwetki, więc akurat
każde uprawianie
sportu pomaga w
utrzymaniu dobrej
formy i sylwetki.
Myślę, że to jest
wystarczający bodziec
do tego, aby zając się
piłką.
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N I E S K O Ń C Z O N O Ś Ć

Nieskończoność – byt nieograniczony (w sensie wielkości bądź ilości),
który przyjęło się oznaczać za pomocą znaku nieskończoności (patrz obok)
symbolem podobnym do „przewróconej ósemki”. Jeżeli chcesz odgadnąć
kto zaproponował w 1655 roku symbol na nieskończoność rozwiąż poniższe
zadanie.                           Paulina, Katarzyna, Monika

Przerwa-Tetmajer Kazimierz

Nieskończoność

Wsłuchuję się w szept mgławic wiszących w bezbrzeży, 
wpatruję w zadumaną niezmierność błękitu, 
byłem w odwiecznych grotach, pełnych stalaktytu 
i skamieniałych szczątków praroślin, prazwierzy... 

W pustą bezdeń się rozległ odgłos dzwonu z wieży - - 
ścigam go uchem - - zda się, że hen do zenitu 
dopłynął i w bezresach rozlał się niebytu, 
i wiecznie brzmi, falując coraz dalej, szerzej... 

Echo lśnień, przez słoneczną rzuconych czerwoność 
na kryształ wód, odbite, wraca w wielkie tonie 
i wiecznie kędyś w otchłań pustą lecić będzie... 

Słucham, patrzę - i myśl ma w zadumaniu tonie, 
idzie, kędy przestrzeni i czasu krawędzie 
schodzą się - i zanurza się w głąb, w nieskończoność. 
(...)



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 34 02/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMatmomania

HUMOR
Policjant widzi , że Jaś płacze. Podchodzi do
niego i pyta:
- Co się stało, Jasiu?
- Zgubiłem 10 złoty.
Policjant daje Jasiowi 10 złoty, ale Jaś dalej
płacze.
Policjant znowu się pyta: 
- Czemu płaczesz?!
- Gdybym nie zgubił tamtego 10 złoty , to bym
miał teraz 20 złoty!!!

Nauczycielka w szkole sprawdza zadanie
domowe, i widzi , że Jagoda nie zrobiła i pyta
się : 
- Jagoda kiedy odrabiasz lekcje?
Jagoda mówi 
- Po obiedzie. 
Nauczycielka :
- To czemu nie masz tego zadania
zrobionego?
a Jagoda :
- Bo jestem na diecie.

Nauczyciel wpisał do dziennika uczniowi ,że
jest osłem.
Po chwili przychodzi uczeń.
- Proszę pana , dlaczego pan mi nie wpisał
oceny.
- Przecież wstawiłem.
- Nie proszę pana , pan się tylko tam podpisał.

Idzie misjonarz przez pustynie. Widzi lwa.
Modli się: "Panie Boże, spraw aby ten lew był
wierzący." Lew podchodzi do niego, klęka i
mówi: "Boże, pobłogosław ten posiłek, który za
chwilę będę spożywał.

Kinga Domaradzka

Konkurs. Z tabelki po lewej stronie wykreśl
nazwy przedmiotów szkolnych. Pozostałe litery
czytane poziomo utworzą rozwiązanie, które
wpisz na kupon konkursowy i oddaj do 6 marca.
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