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Nasz kolega Franciszek Bruk uprawia
nietypowy sport- zapasy. Franek wkrótce
skończy dziewiątą klasę i odejdzie z
naszej szkoły, więc postanowiliśmy
dowiedzieć się co nieco o tym sporcie.

Jak się nazywa twój trener?

Jak długo zajmujesz się zapasami?

Oprócz mistrzostw CR wszystkie zawody są
międzynarodowe.

Jest to Libor Lipowski.

Ile razy brałeś udział w zawodach?
Pięć albo sześć razy.

Czy brałeś udział w jakichś zawodach
międzynarodowych?

Zacząłem w czwartej klasie, miałem wtedy 9 lat.

Jakie są twoje największe sukcesy?

Jak dowiedziłeś się o możliwości
trenowania zapasu?

Dwa razy wygrałem trzecie miejsce, raz byłem
drugi na mistrzostwach CR.

Mój tata wybrał taki sport dla mnie.

Jak często
trenujesz?

Treningi mam 4 razy
w tygodniu, średnio tak
półtora godziny.

Co Ci się najwięcej
podoba na tym
sporcie?

Tu decyduje siła...
wywiad
z Frankiem Brukiem

Podoba mi się to, że to sport siłowy. Cieszy mnie,
że kondycję zyskaną na treningach mogę
wykorzystać w szkole.

W którym innym
kraju byłeś na
zawodach?
Byłem na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce.

Ile kategorii jest na zawodach?

Zależy to od wagi. Najlżejsza kategoria to
29kg, najcięższa to 120kg.

W jakiej kategorii jesteś ty?
54 - 55 kg.

Masz specjalną dietę przed zawodami?
Tak. Wieczorem, w dniu przed zawodami, jem
jabłko lub coś light... (nic ciężkostrawnego,żeby
nie mieć kłopotów żołądkowych). 
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Jest to drogi sport?

GRATULACJE!!!GRATULACJE!!!GRATULACJE!!!

Na razie płacę zgrupowania oraz dres. Za rok
(po wygraniu dalszych mistrzostw CR ) mogę
uprawiając wrestling nawet zarobić. 

„NAJLEPSZY NAUCZYCIEL 2012”
Jak wszyscy wiecie, dziewiątoklasiści
z okazji Dnia Nauczyciela
przeprowadzili ankietę, w której każdy
miał napisać, kto według niego jest
„najlepszym nauczycielem” w naszej
szkole.
Oto jej wyniki:

Jak się czujesz w upiętym dresie?
Ubieram go tylko na zawody, a w czasie
pojedynku nie myślę o tym, co mam ubrane.

Z ogromną przewagą wygrała
Pani ANNA JEŻ.
Na drugim miejscu uplasował się
Pan ROMAN GRYCZ.
Trzecie miejsce zajęła
Pani ALICJA NIEMIEC

Jak długo jeszcze masz zamiar
trenować zapasy?
Zależy to od tego, do jakiej szkoły
średniej będę uczęszczał, jak daleko
będę dojeżdżał i ile będę miał nauki.

Znalazłeś sobie w klubie jakiegoś
dobrego kolegę?

GRATULACJE!!!GRATULACJE!!!GRATULACJE!!!

Koleguję z wszystkimi z mojej kategorii, nie
mam jednego „best frienda“.

Masz wzór wśród przedstawicieli
światowego wrestlingu?

…z ostatniej chwili
Gratulujemy medalistom Poprzeczki Majowej:

Raczej nie. Moim wzorem jest kolega z naszego
klubu. Nazywa się Pavel Povada i momentalnie
trenuje w Pradze.

Dziękujemy Ci za wywiad. Czy
chciałbyś przekazać coś jeszcze
naszym czytelnikom?

Zachęcam wszystkich do spróbowania tego
sportu. Mało dzieci o nim wie, nie jest to tak
znany sport, jak hokej czy piłka nożna …

Magdalena
Mrózek kl. 7
Tereza
Rusz kl. 8
Agnieszka
Kraina kl. 8
Jakub
Makar kl. 9
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Krystyna
Wania kl. 7

Od A do Z………
czyli spowiedź Izy Sobek

Nie wie mama ani tata,
o czym myśli małolata….
… tym razem na temat zwierząt rozmawialiśmy
z uczniami pierwszej aż czwartej klasy:
1. Jakie zwierzę mają w domu bajkowi bohaterzy
Phineas i Ferb?
Iza Zielina kl.2:… psa
Daniel Bednarski kl.1:… dziobaka
Mateusz Bartnicki kl.2:… dziobaka
2. Jak nazywa się nauka o rybach?
Ania Grycz kl.3:...rybia szkoła
Ania Mencner kl.3:...rybołów
Marek Chodura kl.2:...nauka o środowisku
3. Jakie zwierzę znajduje się w polskim herbie?
Gabka Sobek kl.1:...żyrafa
Stella Švaňa kl.3:...orzeł biały
Noemi Kaleta kl.2:...lew
4.Kiwi to ….
Ania Mencner kl.3:..zwierzę
Gabka Heczko kl.1:..owoc
Filip Labaj kl.4:..roślina
5.Czym się żywi koala?
Patrycja Karlubik kl.1:...czekoladą
Stella Švaňa kl.3:...bambusem
Marek Karlubik kl.2:...trawą
6.Do jakiego naszego zwierzęcia jest podobny
wapiti?
Danek Bednarski kl.1:...do krowy
Monika Adamiec kl.2:... wygląda jak „opica”
Ania Kroczek kl.2:...do delfina

A auto,które sobie kupię – Renault
B bajki – Teletubies, Krecik
C cieszę się, gdy – jestem z kolegami
D danie, które lubię – smażony ser
E energię czerpię z- odpoczynku
F film – dr House
G gram na – na nerwach mamy
H histerycznie krzyczę, gdy – nie krzyczę, bo
jestem spokojnym człowiekiem
I irytują mnie – głupie „kecy“
J języki, które znam – polski,czeski i trochę
angielski
K książka – „Opowieści z Narnii“
L lody lubię – waniliowe
M mama powtarza mi – „chodź na podwórko“
N nieciekawa lekcja – wychowanie zdrowotne
O osoba,którą kocham najbardziej – rodzice
P pieczę- wszystko, co sobie kto życzy
R rower mam – górski, czerwony
S strzelam z – pistoletu pneumatycznego
i karabinku
T trenuje mnie- Jan Walica
U ulubiona lekcja – matematyka
W w dzieciństwie chciałam być – weterynarzem
X „X” faktor mam do – gotowania i strzelania
Y yeti istnieje? – nie
Z zwierzę,które mam w domu – papużki
faliste, króliczki miniaturowe Anitę i Benia

Właściwe odpowiedzi to: 1. dziobak, 2. ichtiologia, 3. orzeł
biały, 4. ptak lub owoc, 5. bambus, 6. jeleń

…ale heca…
W najwyższych górach świata, drogą nad
przepaścią jedzie autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

Tym razem przeprowadziliśmy ankietę
z Izą Sobek, uczennicą klasy dziewiątej, która
w ostatních mistrzostwach Republiki Czeskiej
zajęła świetne 9. miejsce
Gratulacje !!!!!

-3-

Anglik przychodzi do recepcji hotelowej i mówi do
recepcjonistki:
- Two teas to room two two.
A recepcjonistka na to:
- Pam param pam.

objaśni im sprawę – rozkazała Carmen –
− Perceel, idziemy, wiemy tego dosyć –
powiedziała Herrnet tajemniczym
głosem.
− To idziemy, musimy dostać się przez
kod – powiedziała Perceel i wnet wraz z
Herrnet uciekły. Kiedy były na
podwórku, znów biegły z powrotem.
Kiedy były w Los Angeles, poznały, że
coś nie gra. Kiedy już były w firmie, Katy
im objaśniła.
− No, Carmen, przenosimy się w
przyszłość, teraz jesteśmy w roku 2020.
Zwyciężyliśmy nad firmą, właśnie już
dawniej, Professional i teraz
zaznajomiliśmy się z firmą Qwickcat.
Jest to nowa firma, więc powstała w
roku 2013, bo rok przed tym
pokonaliśmy firmę Professional.
− Carmen, wróć do naszego czasu –
powiedziała Katy z szerokim uśmiechem
na twarzy.
− Tak, już wracam, nie jest to łatwe –
powiedziała Carmen.
− Cześć, jesteśmy, kod do firmy
Professional jest: 68145. Bardzo łatwe,
bo to zwykłe dodawanie. Firma
Professional chce okraść firmę Catland
jutro o 5:35. Posłałyśmy im e-mail. Więc
musimy już tylko Professionalów
zatrzymać, jest to teraz łatwiejsze, bo już
o tej kradzieży wiemy wszystko –
poinformowała Perceel i zaraz wróciła do
roku 1999, żeby pomyśleć, jeśli nie
można użyć jakiejś ich sztuczki z tego
roku.
− Mam, już to znalazłam, myślę, że użyją to
– krzyknęła Perceel. Było tam napisane:

…rusz głową…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. W maju odbyła się w naszej szkole tradycyjna
…………. Majowa
2. Podczas wakacji wyjeżdżają tam dzieci bez
rodziców.
3. Z nim zderzyła się w 1912 roku łódź RMS
Titanic.
4. Dnia 18 kwietnia br. odbył się wokół naszej
szkoły bieg ................
5. Ulubiony kolor Joli Drobisz
6. Stolica Francji.
7.Prawdziwe imię Janusza Korczaka.
Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki, napisz na
kartce wraz z imieniem i klasą, wrzuć do
skrzynki zaufania. Może wygrasz słodkie „co
nieco“?!
Z poprzedniego numeru nadeszły tylko dwie
poprawne odpowiedzi. Rozwiązaniem było haslo
TRIPOLSKOLA. Nagrody otrzymają dziewczyny
z klasy piątej oraz Jakub Kotas też z klasy
piątej.

Gratulujemy !!!!

nie pisz do szuflady …
Ewa Mencner: Koty kierują czasem
…..ciąg dalszy rozdziału I pt. Koty w przyszłości
Rozdział I

Koty w przyszłości

Tajemnicze plany firmy Professional: W roku
2011 chcemy ukraść komputer firmie Catland.
W tym samym roku planujemy wkraść się do
systemu firmy Koty w przyszłości. Za rok
potem chcemy ukraść materiał firmie Newcat.
Dziennik firmy Professional

Potem tę informację posłały do Carmen.
− Katy, pobiegnij do firmy Catland i
Redakcja w składzie: Jola, Janka, Aga, Ewa, Jola jr
Cena gazetki 4 kcz

-4-

-5-

