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ppiisseemmkkoo sszzkkoollnnee,, kkttóórree ppoojjaaw
wii ssiięę
oodd cczzaassuu ddoo cczzaassuu
Dzięki temu, że umiem jezdzić na nartach,
mogłam jechać na kurs narciarski do Horní
Bečvy (i nie musiałam chodzić przez tydzień
do szkoły)!!!!!!!

 szkoda, że już po kursie
 śniegu było dużo, cały czas ponad 1 metr
 zwykle jeździliśmy raz dziennie
(poniedziałek, środa, piątek), dwa razy
dopołudnia i popołudniu (wtorek, czwartek)
 dwaj z nas, Tomek i Marek, stali na nartach
po raz pierwszy! Nauczyli się jazdy na

spostrzeżenia
kadrowicza

spostrzeżenia
kursowicza

 nas, kadrowiczów, było dość dużo,
często jeździliśmy w bramkach,
żebyśmy mogli potrenować na Zjazd
Gwiaździsty
 szkoda, że nie
mogliśmy brać udziału
w zawodach razem z
siódmoklasistami (było to
trochę niefer) . Instruktorzy
mogli zorganizować zawody
także dla kadrowiczów.
 bardzo fajnym urozmaiceniem wolnych
wieczorów było oglądanie filmu o
„carwingu”, w którym mogliśmy
zobaczyć prawdziwych mistrzów
jeżdżących na nartach.Częścią tego
filmu były także najczęstsze błędy
popełniane przez narciarzy. Większość
z nas znalazła tam swoje błędy, które
następnego dnia próbowała poprawić.

nartach!
 w środę kąpaliśmy się w mini basenie
 hotel z sugestywną nazwą „Labirynt” był
rzeczywistym
labiryntem, mieszkaliśmy po
pięć osób w pokoju
 pan nauczyciel Grycz często
zwracał uwagę pokoju 333,
bo panował tam wielki
bałagan
 wieczorami oglądaliśmy filmy o „carvingu”
oraz zeszłorocznych kursowiczów( jak oni
jeździli) czy też graliśmy różne gry (karty,
„flaszke”)
 chodziliśmy spać w tym samym dniu,
w którym wstawaliśmy
 jedzenie było fajne, trochę za mało, ale
można było poprosić o dokładkę
 w czwartek odbyły się zawody w slalomie,
oto wyniki: 1. miejsce Jurek Szopa
2. miejsce Daniel Badura
3. miejsce Wojtek Kantor,
ich nagrodą były słodycze

kurs narciarski
Horní Bečva
2009

- to był bardzo fajny kurs narciarski
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„Quick Questions“..... czyli
błyskawiczne pytania Dominika

Od A do Z………
czyli spowiedź Mateusza Wantuły
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

nr 3: Na czym zjechałbyś zimą
z Jaworowego ?

Auto, które sobie kupię – Hammer
boję się - taty
cieszę się, gdy mam odrobione zadania domowe
danie, które lubię – spagetti
energię czerpię ze sportu
film - Piraci z Karibiku
gram na – fortepianie i perkusji
histerycznie krzyczę, gdy mnie brat rozzłośći
irytuje mnie – mój brat
jestem osobą – cichą
książka – Koszmarny Karolek
lubię – piłkę nożną
mama powtarza mi:“Idź do babci“
nieciekawa lekcja – wychowanie muzyczne
osoba, którą kocham najbardziej - mama
przyjaciel – Leszek i Marek
rower mam – używany, po siostrze
sport – piłka nożna
trocha humoru – „Jak się dostanie słoń na drzewo?
- Usiądzie na ziarenko.“
ulubiona lekcja – wychowanie fizyczne
w telewizorze lubię oglądać – filmy
„X” faktor mam do – konkursów rodzinnych
yeti istnieje? – ?????
zwierzak, którego mam w domu – pieski Kobra i Kasia

Jola Niemiec [kl.1]: na nartach
Kuba Chodura[kl.4]: na pingwinie
Daniel Badura [kl.7]: na snowboardzie
Kuba Kroczek [kl.9a.]: na nartach
Jurek Szopa [kl.7.]: na nartach
Jola Drobisz [kl.6]:na reklamówce
Dawid Wojnar [kl.8]: na sankach
Dariusz Wania [kl.4]:na bobach
Dominik Kupczak[kl.3]: na bobach
Karolina Pielesz [kl.2]: na nartach
Mateusz Ćmiel [kl.2]: na bobach

Mateusz Wantuła, uczeń klasy piątej,
świetny narciarz,
w tegorocznym
Zjeździe Gwiaździstym zdobywca
3. miejsca w slalomie
w kategorii chłopców klas 4.-5.

Pan nauczyciel Roman Grycz: kolejką linową

Uwaga konkurs!!!!
Jak znasz swoją szkołę??
Jeśli wiesz, w którym miejscu w szkole
zrobione jest to zdjęcie, to wyślij odpowiedź
pod adresem: redakcja@email.cz lub wrzuć do
skrzynki zaufania.

…ale heca…
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła
jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to
umówisz ją na konkretną godzinę.
Zimą koło jeziora przechodzi harcerz. Mija
wędkarza łowiącego w przeręblu ryby, a po chwili
słyszy
wołanie:
-Ratunku!
Lód
pęka!
Topię
się!
Harcerz sobie myśli: "Po co krzyczysz?! Medal za
ratowanie tonących już mam".
Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na
spacer w futrze i spotyka na ulicy członków
organizacji ekologicznej.
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych
norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać
życie, żeby pani miała futro?

Redakcja w składzie: Jola, Janka, Michal, Tomasz, Szymon, Dominik
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