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NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI WISŁY KRAKÓW W NASZEJ
SZKOLE 

.

W piątek 26 października do naszej szkoły zawitali niecodzienni goście -
piłkarze Wisły Kraków. Spotkanie było niezwykłe. W programie nie zabrakło:
rozmów z zawodnikami, konkursów, pozowania do wspólnych zdjęć,
autografów. Zawodników Wisły gościliśmy też 29 października 2007r.

.
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RELACJA ZE SPOTKANIA Z KAMILEM WOJTKOWSKIM - ZAWODNIKIEM
WISŁY KRAKÓW

.

Dnia 26 października 2018r. w naszej
szkole odbyło się spotkanie
z Kamilem Wojtkowskim, który gra 
w klubie Wisła Kraków. Było też
dwóch innych piłkarzy, tylko że
jeden robił zdjęcia, a drugi zadawał
Kamilowi pytania. Pierwsze pytanie
do Kamila od jego kolegi brzmiało:
„Jak zaczęło się jego
zainteresowanie piłką nożną”.
Odpowiedział nam, że zawsze po
szkole szli z chłopakami na boisko
zagrać  w piłkę nożną. Wracali wtedy
do domu późnymi wieczorami, a
czasami rodzice na nich krzyczeli,
dlaczego tak późno

wracają.
Pan Kamil całą swoją karierę
piłkarza zawdzięcza swojemu tacie,
ponieważ to on zawsze po szkole
zawoził go do Warszawy na treningi.
W jedną stronę jechali ponad 1godz
15min.
Później to my mogliśmy zadawać
pytania dotyczące piłki nożnej tj.:
w jakich klubach grał, ile miał
kontuzji, ile gra w klubie Wisła
Kraków itd. Na wszystkie pytania
nam odpowiadał, nawet na te na
które nie był pewien odpowiedzi,
mówił wówczas, że nie pamięta, albo
że za trudne pytanie.  Gdy
skończyliśmy pytania mieliśmy
zajęcia sportowe, odbyły się cztery
konkurencje.
Pierwsza konkurencja polegała na
zrobieniu 30 kapek. Pan Kamil
wybrał Krystiana Karbownika, który
bez problemu zrobił wymaganą
ilość. W nagrodę dostał gratulacje
od piłkarza, plakat i książkę.
W drugiej konkurencji trzeba było
dwadzieścia razy podać sobie 

.
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z pierwszej piłki. Do tego zadania
wybrano tym razem dziewczynę,
która bardzo dobrze gra w piłkę a
jest nią Gabrysia Gąsior. No i zrobiła
swoje zadanie, dostała plakat 
i książkę.
Trzecim wyzwaniem było padanie do
siebie pięc razy główką. A do tej
konkurencji wybrano Kacpra Fibę,
który zrobił trzy razy więcej niż
trzeba było.  No i oczywiście wygrał,
jeszcze większy plakat niż
wcześniejsi uczestnicy konkursów.
Ostatnią konkurencją czyli czwartą
był talent z piłką. Do tego wyzwania
potrzebnych było trzech
ochotników,
z tego jeden mógł wygrać.
Ochotnikami były: dwie dziewczyny 
i jeden chłopak. I tu muszę Was
zdziwić, wygrała dziewczyna
i dostała największy plakat 
i pozostałe nagrody co wcześniejsi
konkurenci.
Najlepszym wydarzeniem były
autografy Kamila Wojtkowskiego,
które dawał na samym końcu no
i oczywiście była też sesja
zdjęciowa. Oj długa była kolejka
………….............

Mi podpisał się na piłce
i podkoszulku.
Bardzo podobało mi się to spotkanie
i chyba nie tylko mi. Wszyscy, którzy
wzięli udział w nim nie żałują. 
Każdy z nas miał dużo ekscytacji,
zabawy, frajdy i no samo to, że
mogliśmy poznać osobiście
sławnego zawodnika znanego klubu,
jakim jest Wisła Kraków.
A już w poniedziałek tj. 29
października 2018r. wraz z kolegami
klubu sportowego Victoria Zalas
będziemy mogli, na żywo oglądać
mecz właśnie z udziałem Pana
Kamila Wojtkowskiego.
Relacja z tego wydarzenia
w następnym artykule.
                             Patryk Ołdak

Drodzy Czytelnicy jeśli byliście na
spotkaniu z Piłkarzem Wisły Kraków
i chcielibyście o tym napisać na
łamach naszej gazetki to prosimy
o kontakt:
gazetkajunior@wp.pl lub
skontaktujcie się z opiekunem
naszej redakcji P.Renatą Wciślak
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NASZE STARE BOISKO SZKOLNE PRZESZŁO WIELKĄ METAMORFOZĘ
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W dniu 16 czerwca w szkole
Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Zalasiu zostało
otwarte nowe boisko szkolne.
Dawne boisko było asfaltowe, 
z dosyć już mocno zniszczoną
nawierzchnią. Bramki były trochę 
popsute, a siatki  podziurawione.
Teraz zamiast dziur i twardego
asfaltu mamy orlik inaczej mówiąc
taką trawę sztuczną ale za to bardzo
miękką. Są też nowe bramki  bardzo
ładne, a siatka kolorowa. Mieliśmy
również boisko do koszykówki
również było mocno zniszczone.
Kosze były z metalu tak jak obręcz, a
siatka z łańcuchów. Teraz zamiast
boiska do koszykówki jest do
siatkówki i zamiast dziur jest
specjalne podłoże. Obok siatkówki
są dwa stoły do ping-ponga. Stoły
są kamienne, a siatki z metalu. Obok
stołów są ławki, na których można
wygodnie usiąść.

Aha zapomniałam dodać, że obok
siłowni plenerowej są stoły do
gry w szachy lub warcaby.
Na kamiennych stołach narysowana
jest plansza do gry. A na siłownię
plenerową  jest teraz spacerowa     
dróżka, podobna dróżka biegnie
w stronę  boiska.
Jestem teraz bardzo szczęśliwa, że
mamy nowe boisko. Na pewno
będzie mniej uszkodzeń ciała, ran 
i otarć. Mam nadzieję,  że wszyscy
uczniowie będą szanować nowe
boisko.
Doceńmy to co mamy, piękne nowe
boisko i jego otoczenie są teraz
naszą dumą.
                       Zuzanna Setkowicz

Mamy nowe boisko takie jak
chcieliśmy, wymarzone. Boisko jest
otoczone piłko- łapami. Każdy teraz
w naszej szkole może się cieszyć
nowym boiskiem. Gdy jest ciepło
i jest długa przerwa (15 min.) to
możemy wychodzić na
boisko.Chłopcy grają wtedy w piłkę, 

                                 NOWE BOISKO - NASZA DUMA
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dziewczyny  wykonują różne
gwiazdy, stanie na rękach. Mamy
także boisko do siatkówki, więc na
lekcjach jak jest ciepło zamiast grać
w sali to idziemy na pole. Koło
siatkówki są ławki oraz stoły do
ping-ponga. Każdy u nas cieszy się
z nowego boiska.
                              Oliwia Dyba

SPOTKANIE Z PIŁKARZEM

Dnia 26.10.2018 r. przyjechał do
naszej szkoły piłkarz z Wisły
Kraków- Kamil Wojtkowski. Jest to
dwudziestoletni zawodnik. Gdy
przyjechał do nas do szkoły, został
ciepło przywitany przez wszystkich.
Pan prowadzący spotkanie zadał 
p.Kamilowi kilka pytań, a później my
zadawaliśmy mu pytania, na które
on starał się odpowiadać. Następnie
były też konkursy: największa ilość
kapek, trik piłkarski lub inny,
główkowanie. 
A na samym końcu mogliśmy
podejść po autograf i zrobić sobie
zdjęcia. Wielką radość wszystkim
sprawiły prezenty od Wiślaków:
breloczki z białą gwiazdą, zdjęcia

plan lekcji, naklejki na zeszyty 
i żelki. Według mnie było super.
                             Helena Łytek

.

Naszym Szkolnym Drużynom
Piłkarskim  GRATULUJEMY
sukcesów w piłce nożnej i życzymy
wielu zwycięskich meczów. 

.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 46 11/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLThe voice of Students

SPORT ŁĄCZY LUDZI - OPIS MOJEJ
KOLEŻANKI

Moja Przyjaciółka ma na imię Zuza,
ma 11 lat i  mieszka niedaleko mnie
w Rybnej. Bardzo się lubimy, 
spędzamy ze sobą dużo czasu
najczęściej na messengerze.
Pierwszy raz spotkałyśmy się na
karate. Byłyśmy ubrane w stroje
karateki- takie białe ubrania. Od razu
wiedziałam, że znajdziemy wspólny
język. Zuza to niska nawet szczupła
dziewczyna, ma krótkie brązowe
włosy. Zawsze nosi na sobie ciepłe i
wygodne ubrania, najciekawsze jest
to, że ani razu jej nie wiedziałam w
dżinsach. Zuzi zainteresowania to
głównie karate, teatr. Lecz jej pasją
jest harcerstwo, bardzo je lubi ciągle
mówi co robili, gdzie byli i tak
ciągle. Zuza jest bardzo miłą,
sympatyczną, ufną, mądra,
radosna,inteligentną przyjaciółką.
Cieszę się, że ją poznałam na
zajęciach karate, bo jest
niezastąpiona. Gdyby nie karate to
kto wie czy byśmy się poznały. 
        Zuzanna Setkowicz

WARTO UPRAWIAĆ SPORT

Za tym, żeby uprawiać sport
przemawia wiele argumentów.
Przede wszystkim poprawiamy
swoją kondycję fizyczna, jeśli
uprawiamy sport to poprawia się
nasze samopoczucie. Każdy na
pewno  pamięta to zmęczenie po
treningu
 i równocześnie wspaniały błogi
stan szczęścia, że daliśmy z siebie
wszystko prawda?  Zuzia pisząc
swój artykuł o przyjaźni, która się
zaczęła między nią a przyjaciółką
dzięki karate, udowadnia, że sport to
nie tylko dobra kondycja fizyczna,
ale przede wszystkim możliwość
poznania wspaniałych
wartościowych ludzi. Sport
poprawia naszą sylwetkę, więc
zamiast męczyć się jakimiś dietami,
co często może doprowadzić jeśli
przesadzimy do anoreksji, to lepiej
wybrać sobie ulubioną dyscyplinę i
trenować. 


