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EksPress szkolny  
 

A.W.: Witam panią bardzo serdecznie i dziękuję za to, że zgodziła się pani udzielid 

wywiadu. Naszych czytelników  interesuje  więź, jaka panią łączy z siostrą. No właśnie. 

Jak silna jest to więź? 

S O .: Jest między nami 3 lata różnicy. Raczej nie przypominam sobie, żebyśmy się 

razem bawiły. Miałyśmy swoich znajomych. 

A.W.: Czy były panie zgodnymi siostrami? 

S.O.:  Raczej nie. Myślę, że byłyśmy normalnym  rodzeostwem, które się czasami kłóci. 

A.W.: Czy wspierałyście się panie w okresie szkolnym, czy pomagałyście sobie                 

w lekcjach? 

S.O.:  Nie przypominam sobie. Raczej nie pomagałyśmy sobie w lekcjach. 

A.W.:  Jak to się stało , że obie panie studiowałyście AWF? 

S.O.:  Myślę, że to przez naszego trenera. To on zaraził nas miłością do sportu. Był         

dla mnie ogromnym autorytetem. Obie bardzo lubimy sport i chyba to zadecydowało 

o tym,  że wybrałyśmy akurat AWF. 

A.W.:  Dlaczego panie zdecydowałyście się pracowad w tej szkole? I co daje największą 

satysfakcję w pracy nauczyciela? 

S.O.:  Ja zaczęłam pracowad w tej szkole jako druga. Siostra pracowała wcześniej               

i to ona poleciła mi tę szkołę. Mówiła, że jest miła atmosfera i są mili nauczyciele,              

i uczniowie. Wydaje mi się , że w pracy nauczyciela najważniejsze jest zadowolenie 

uczniów z lekcji i miłe gesty z ich strony. 

A.W.: Czego można pani życzyd na następne lata pracy? 

S.O.: Dużo zdrowia i uśmiechu 

A.W.: I tego w imieniu redakcji właśnie pani życzę i dziękuję za rozmowę. 

 

Byłyśmy normalnym  rodzeostwem, które się czasami kłóci…                          
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         Kasia na Kordelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tobie by się tak chciało? Jemu 

się nie chce, a jednak to robi. 

Więc nie dziw się, że gdy 

wyprowadzasz go ze stajni,      

on jest niezadowolony. Nie 

zabraniaj mu zjeść czegoś,      

gdy wrócisz do stajni. Nagrodź 

go. Ty też byłbyś 

głodny         po takim wysiłku. 

    Mam nadzieję, że to,     

co napisałam zmieniło twoje 

nastawienie do konia. Ja gdy     

to zrozumiałam inaczej 

zaczęłam odbierać  każde 

spotkanie z tym pięknym 

zwierzęciem.  

 

Katarzyna Zawrotniak       Koń – kim jest dla ciebie? 

 

Autorka artykułu na Cytrze 

Koń - zwierzę, 

przyjaciel, partner, towarzysz. 

Dla mnie jest wszystkim,            

a dla innych, choć to smutne - 

rodzajem mięsa. 

    Koń jest przyjacielem, 

któremu możesz bezgranicznie 

zaufać. Nie wyda tajemnicy,    

nie zawiedzie cię. Nie traktuj    

go jak pojazd lub środek 

transportu. On czuje słyszy         

i odczuwa, gdy czujesz się źle 

lub dobrze. Wyobraź sobie -     

on nosi na swoim grzbiecie 

około 6 ludzi dziennie. Czy  

 

 

Koń jest przyjacielem, któremu możesz bezgranicznie zaufać. 



 

 

No właśnie! Dlaczego Kazik nie ma 
zakładad się z tym panem?  
 
Odpowiedzi zgłaszajcie do Zuzy K.z Vc 

 

Wszyscy jesteśmy dumni z tego, że 

możemy reprezentować naszą szkołę, 

grając w piłkę ręczną na naprawdę 

wysokim poziomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hej ! Napiszę wam trochę o mojej klasie, mianowicie o Ic (czyt. 

''przypał'').  

        Rolę pogromcy pełni Pani Renata Zajder. Lekcje z tą osobą są 

wyjątkowe, ponieważ jako jeden z nielicznych nauczycieli, daje sobie                 

z  nami radę. Jesteśmy dośd oryginalni. Pierwsza klasa, a już niektóre 

nazwiska „nie wychodzą” z pokoju nauczycielskiego, o czym nauczyciele 

przypominają nam przy każdej możliwej okazji.  

      W naszej ‘’ekipie’’ 60  % chłopców (przepraszam Panią Jędraszak, jeżeli 

źle policzyłem) dwiczy piłkę ręczną. Wszyscy BARDZO się angażują   i dają     

z siebie 120 % na treningach (tutaj również pozdrowienia  dla naszej 

ukochanej nauczycielki matematyki). Trenuje nas Łukasz Rutkowski,                  

o którym mogę powiedzied, że wszyscy czujemy   do niego respekt. TY NIE ? 

TO DOJEDŹ Z POZNANIA ROWEREM  DO CHORAWCJI !  Wszyscy jesteśmy 

dumni z tego, że możemy reprezentowad naszą szkołę, grając w piłkę ręczną 

na naprawdę wysokim poziomie. Osiągamy sukcesy. Raz jest gorzej, raz 

lepiej, nigdy idealnie. Ostatnio z naszymi kumplami z II d zajęliśmy 7. 

miejsce w lidze. Trochę zawaliliśmy 2. kolejkę. Pierwsze mecze poszły 

bardzo dobrze.  Z najlepszymi drużynami przegrywaliśmy jedną ewentualnie 

trzema bramkami.  Liczymy na to, że następne mecze pójdą lepiej. Myślę, że 

możemy na to liczyd, ponieważ wtedy trafiliśmy      na bardzo mocną grupę, 

a mecze, które mają się odbyd,  będą   z przeciwnikami na naszym poziomie. 

Mam nadzieję, że będziecie nas dopingowad. Nie lubimy biologii, chemii, 

oczywiście nie dlatego że  nie przepadamy za nauczycielkami, wręcz 

przeciwnie! Jednak mimo wszystko na tych lekcjach powoli wypływa mózg. 

NIE DAJEMY RADY.   

        Nie wiem, co wam jeszcze napisad. Hmmmm... Wspomnę o naszych 

''rodzynkach'' klasowych. Najbardziej spokojnym człowiekiem z ekipy jest 

Maciek ''Maciuś'' Ratajczak. Wszyscy bardzo go lubią. Oczywiście nie mamy 

w swoim gronie tylko jednego porządnego ucznia. Wszyscy bardzo się 

przykładają do tego, aby nie przeszkadzać na lekcjach. Jednym wychodzi to 

lepiej, innym gorzej, ale ważne, że próbujemy ;) Dziewczyny w naszej klasie. 

EEEEEE. Jak wszystkie kobiety. Codziennie się kłócą. Jednego dnia ta 

trzyma z tą, bo ta z tą się nie zgadzają, ponieważ ta z tą czuje, że ta nie lubi 

już tej. OGARNIJ TO?! Nie zapominam o ‘’liścikomanii’’, która jak zaraza 

ogarnęła dziewczyny z naszej klasy. Na każdej lekcji nauczyciele zabierają 

przynajmniej  2 elaboraty, które wyrażają wstrząsające problemy dziewczyn.   

Dzięki za przeczytanie tych paru zdań o nas. Na razie. D. 

 

Dawid  Jankowski o swojej klasie 
I c bez tajemnic… 

 

Zagadka 
Inspektor śledzik na tropie 

 
Nieprawdopodobny porost 

włosów 

 
Była godzina dziewiąta rano, gdy inspektor 
Śledzik, czekając na swoją kolej, przysłuchiwał 
się rozmowie, która toczyła się między 
ulubionym fryzjerem inspektora panem 
Kaziem, i pewnym brodatym jegomościem. 
-dawno szanownego pana nie widziałem. 
Wychował pan bujną czuprynę. To co, 
skracamy ją jak zwykle? 
- Nie było mnie przez rok w kraju, wróciłem 
raptem na parę dni z bazy na Spitzbergenie. 
Jak pan wie, jestem fizykiem i zajmuję się 
zjawiskiem krystalizacji lodu w różnych 
temperaturach. A włosy proszę mi obciąd do 
gołej skóry. 
-Na łyso? Nie będzie panu zimno w głowę? Czy 
nie szkoda takich długich, wspaniałych, rudych 
włosów? 
-Nie! Zresztą zapewniam pana, przez noc 
odrosną mi jeszcze dłuższe. 
- co pan nie powie? To niemożliwe! przez 
jedną noc? Jestem fryzjerem od 20 lat i wiem, 
że jeszcze nigdy nie wynaleziono takiego 
środka na porost włosów. Nigdy   w to nie 
uwierzę! 
- Mogę się z panem o to założyd. 
- Kaziu, nie zakładaj się z tym panem!  -  wtrącił 
inspektor- z pewnością byś przegrał! Dlaczego 
inspektor Śledzik tak sądzi? 
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Gdy uczniowie wychodzą z uśmiechem na twarzy z moich 

lekcji…           

Wywiad z panią Dagmarą Ciarką                           
A.W.: Witam panią bardzo serdecznie i dziękuję za to, że zgodziła się pani udzielid 

wywiadu. Naszych czytelników  interesuje  więź, jaka panią łączy z siostrą.              

No właśnie. Jak silna jest to więź?                            
D.C.: Cóż moje pierwsze skojarzenie  to pierwszy dzieo szkoły. Szłam  w tedy 

korytarzem (obok mnie siostra  i rodzice ), byłam dumna z bycia starszą siostrą       

z wielkim plecakiem. Natomiast w domu miałyśmy osobne pokoje i każda broniła 

swojego. W dzieciostwie też grałyśmy w dwa ognie i siatkówkę.                              

A.W.: Czy były panie zgodnymi siostrami?                         
D.C.: Myślę, że tak. Owszem były chwile kiedy się kłóciłyśmy. Pamiętam nawet ,      

że raz pani Sylwia goniła mnie z trzepaczką. Ale tak poza tym to byłyśmy zgodnym 

rodzeostwem.                  
A.W.:  Czy wspierałyście się panie w okresie szkolnym, czy pomagałyście sobie         

w lekcjach?                  
D.C.:  Jeżeli ktoś miałby pomagad to ja , bo byłam starsza. Ale zawsze byłyśmy 

samodzielne.  W starszym wieku  wspierałyśmy się bardziej.                             
A.W.:  Jak to się stało , że obie panie studiowałyście AWF?                        
D.C.:  Jest takie przysłowie ,,Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Spotkałyśmy            

na naszej drodze trenera, który najpierw mnie, a potem moją siostrę zaraził pasją 

sportową.                      
A.W.:  Dlaczego panie zdecydowałyście się pracowad w tej szkole? I co daje 

największą satysfakcję w pracy nauczyciela?                           
D.C.: Czasami tak jest , że człowiek musi sobie po prostu znaleźd pracę. Szkoła ma 

dużo możliwości, dużo wymian itp. W sumie trafiłam do tej szkoły przez przypadek, 

bo na zastępstwo za panią Karolinę Jackowską. A w pracy nauczyciela największą 

satysfakcję daje mi taki moment , w którym widzę jak „moje dzieciaki” odnoszą 

sukcesy, widad rozwój. Gdy uczniowie wychodzą z uśmiechem na twarzy z moich 

lekcji,  a  po paru latach dobrze o mnie myślą – to jest satysfakcja.                   
A.W.: Jakie są pani plany na przyszłośd? I czego można pani życzyd na następne 

miesiące i lata.                                       
D.C.:  Z największych planów chciałabym się dobrze przygotowad                   

do wyprawy do Afryki na przełomie czerwca. Chcemy nagłośnid problem 

nowotworu w Afryce. Żyję dniem dzisiejszym. Myślę, że można mi życzyd 

zdrowia , zadowolenia z pracy , morza miłości, uśmiechu na twarzy. 

A.W.: I tego w imieniu redakcji właśnie pani życzę. Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Włodarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy uczniowie wychodzą z uśmiechem na twarzy z moich lekcji,  a  po paru 
latach dobrze o mnie myślą – to jest satysfakcja.                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheerleaders ZSzOS nr 1 

 

Zajęcia dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
odbywają się trzy razy w tygodniu popołudniami. 
Grupa taneczna cheerleaders istnieje w naszej szkole 
od 2005r. Zajęcia o charakterze taneczno- 
akrobatycznym, łączą w sobie elementy różnych 
gatunków taoca np jazzu, hip-hopu, a także 
gimnastyki akrobatycznej. Naszym celem jest 
reprezentowanie naszej szkoły w konkursach 
tanecznych oraz kibicowanie podczas meczów 
sportowych. Chcemy  osiągad w tym zakresie jak 
najlepsze wyniki.  
Zespół cheerleaders prowadzi mgr Karolina 
Jackowska-Grzechowiak 

Klaudia Płatek         Klasa 6c bez tajemnic 
Joanna Wojciechowska 
 
Nasza klasa   jest bardzo aktywna na lekcjach, czasami      
w taki sposób w jaki nie powinna. Pytacie o szczegóły.  
Opiszemy wam niektóre osobowości naszej klasy.  
Wiktoria jest bardzo pracowita i dobrze się uczy, lecz 
potrafi nieźle rozrabiad na lekcjach. 
Adam na lekcjach jest cichy i nieśmiały, za to po lekcjach 
potrafi szybko biegad. 
Kuba Chwiałkowski  nie najgorzej się uczy, za to rozrabia            
na całego. 
Agnieszka oraz Julia Kozłowska trzymają się razem.  
Zuza to jeden z naszych najlepszych rozśmieszaczy. 
Kuba Krzywonos, pseudonim Krzywyl nigdy się nie może 
wysłowid.  
Julia Kubis z Marta zawsze mają coś ciekawego                 
do powiedzenia. Julia rozśmiesza, a Marta jej pomaga.   
Daniel zna się na komputerach i zawsze pomaga 
nauczycielom. 
Olga najładniej w klasie rysuje, a Klaudia z Wiktorią           
nie zgadzają się z ta opinią.  
Miłosz to chodząca encyklopedia. Wszystko wie i ciągle 
wyrywa się do odpowiedzi.  
Maciej chodzi z e swoją wielka walizą po szkole i hamuje 
ruch.  
Krystian lubi oglądad „Kiepskich”, a  Piotrek zbiera 
fundusze na budowę własnego czołgu.  
Eryk dobrze się uczy i jest niezły w sporcie. Ada bardzo 
dobrze się uczy i zawsze jest przygotowana do lekcji. 
Marcin także bardzo dobrze się uczy, ale też nie może się 
powstrzymad od gadulstwa.  
Jarek zawsze ma coś śmiesznego do powiedzenia.  
Asia jest najmłodsza w klasie i lubi karmelki;p 

 

W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka na rzecz schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.  Sami zobaczcie, co dzięki Wam zebraliśmy:  

 
Sucha karma dla psów i kotów – 61 kg 

Puszki z karmą dla psów i kotów – 46,250 kg 
Saszetki z karmą – 15 sztuk 

Kości gryzaki / przysmaki – 13 sztuk 
Gryzaki na zęby - 18 sztuk 
Inne przysmaki – 3 paczki 
Koce, posłanka – 20 sztuk 

Smycze – 2 sztuki 
Obroże – 3 sztuki 

Kagaoce – 2 sztuki 
Miski – 3 sztuki 

Szczotka – 1 sztuka 
Szampon dla psów – 1 sztuka 

Zabawka – 1 sztuka 
W organizacji zbiórki nieocenieni okazali się uczniowie klasy V c 
Szkoły Podstawowej, (szczególnie dziękujemy Mikołajowi, Bartkowi i 
Patrycji za pisanie ogłoszeo i redagowanie tekstów) oraz uczniowie 
klasy II c i II d Gimnazjum (Agata, Adrian, Marcin, Dawid, Nicole, Olga, 
Kasia, Klaudia B, Klaudia M, Klaudia K i Maciej, którzy dokładnie 
przeliczyli to, co zebraliśmy, biegali po schodach z kilogramami karmy 
i pomagali załadowad ją do samochodu ;)) Przede wszystkim jednak 
dziękujemy Wam wszystkim, którzy przyłączyliście się do naszej 

zbiórki i tak ofiarnie wspomogliście zwierzęta !!!  

   Bardzo dziękujemy za Waszą 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po południu także trzeba „stawid się” 
na basenie, więc do domu pływak 

wraca nierzadko po godz. 18.00. 
Potem szybki obiad i trzeba zerknąd 
do szkolnych książek i zeszytów. 
Wtedy często zdarza się odpłynąd – 
już nie w ramach treningu – w błogi 
sen. Także okres wakacji – jakże 
wyczekiwany przez większośd uczniów 
– jest dla pływaków czasem treningów 
i obozów sportowych, będących 
ważnym etapem przygotowao            
do mistrzostw Polski oraz 
doskonalenia formy na kolejny sezon.  
Złoto dla zuchwałych 
Przede wszystkim brak wolnego czasu 
powoduje, że większośd pływaków 
rezygnuje z uprawiania tego sportu        
i „odpada” w wieku 13-15 lat. Zostają 
tylko najlepsi i najwytrwalsi. 
Prawdziwi mistrzowie „wypruwają 
żyły” przygotowując się do zawodów. 
Przykładem może byd świeżo 
upieczony mistrz Europy w stylu 
grzbietowym – Radosław Kawęcki, 
który płakał z bólu na treningach,          
aby tylko osiągad jak najlepsze wyniki.  
Pozostanie w gronie zaledwie 
kilkudziesięciu pływających w Polsce 
pełnoletnich zawodników, nie oznacza 
jeszcze „murowanego sukcesu”. 
Byłoby to po prostu zbyt łatwe. 
Czasem bywa i tak, że pomimo wielu 
treningów i wielkiego wysiłku 
upragnione zwycięstwa                         
nie przychodzą. Bo przeciwnik był 
jeszcze lepiej przygotowany, bo miał 
lepszy dzieo, bo nie sparaliżował          
go strach, bo wystartował o dziesiątą 
sekundy lepiej, bo … Przyczyn może 
byd wiele. Nie zawsze udaje                  
się znaleźd prostą odpowiedź                  
i wytłumaczenie.  
Trochę wody, dla ochłody. 
Mimo wszystko większośd osób 
postrzega pływanie, jako formę 
relaksowania się. I niech tak 
pozostanie. Bo kto nie lubi popływad 
w orzeźwiającej wodzie z morza, bądź 
jeziora? Kto chciałby się męczyd w 
wodzie? W koocu pływad każdy może. 
Trochę lepiej, lub trochę gorzej… 

Piotr Jaraszkiewicz 
 

Czy łatwo wypłynąd na szerokie wody?  
Rzecz o codziennych trudach wyczynowego pływaka 
 

Justyna Kowalczyk – współczesny 
sportowy autorytet 

Podpis do obrazu/grafiki. 

 

Pływad każdy może. 
Większości osób, pływanie kojarzy się            
z aktywną oraz miłą formą 
wypoczynku. Ludzie wyjeżdżają nad 
jeziora, bądź nad morza, korzystają        
z różnego rodzaju basenów,                   
aby zażywad przyjemnych, 
relaksujących kąpieli. Są jednak osoby, 
dla których woda jest „drugim 
domem”. Nie myślę tu wcale                 
o mitycznym Neptunie, czy syrenach. 
Myślę o ludziach, którzy wyczynowo 
uprawiają pływanie.  
Tylko ciężką pracą pływacy się 
bogacą. 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak 
ciężką pracę wykonują na co dzieo 
pływacy. Panuje obiegowa opinia,           
że trenowanie pływania polega             
na przychodzeniu dwa, trzy razy               
w tygodniu na basen. Nie ma w tej 
opinii ani trochę prawdy.                           
W rzeczywistości pływanie jest jednym 
z bardziej wymagających oraz – 
niestety – jednym z najnudniejszych 
sportów. Pływacy przemierzają od 

kilku do kilkunastu kilometrów 
dziennie, pływając od ściany do ściany 
i potem znowu od ściany do ściany, i 
potem znowu … Każdy kilometr to 40 
długości 25-metrowego basenu. Po 
kilku treningach na tym samym 
basenie jest się „za pan brat” z każdą 
rysą na basenowej ścianie, z każdą 
płytką, która jest do niej przyklejona. A 
jednak – coraz więcej osób zapisuje się 
do klubów pływackich. Jakie mogą byd 
tego przyczyny? Na pewno pływanie 
wspomaga kształtowanie się 
poprawnej sylwetki oraz naturalny 
przyrost mięśni. Wynika to z dużej 
ilości wymagających treningów. 
Przeciętny pływak - gimnazjalista,     
aby móc liczyd się w swoim roczniku, 
powinien pływad przynajmniej… 3 
godziny dziennie!!! Pływacy z naszej 
szkoły, aby zdążyd na poranny trening 
(godz. 6.20) muszą codziennie 
wstawad tuż po godz. 5.00 rano!         

Urodziła się 19 stycznia 1983 roku 

w Limanowej. Jest uznaną polską biegaczką 

narciarską, mistrzynią i multimedalistką 

olimpijską, Mistrzostw Świata, trzykrotną 

zdobywczynią Pucharu Świata w biegach 

narciarskich. Jedna z dwóch biegaczek w 

historii tej dyscypliny obok Finki Mayi 

Matnian, która zdobyła Puchar  Świata trzy 

razy z rzędu. 

J. K. jest uznana sportsmenką,                    

ale przede wszystkim osobą wrażliwą          

na krzywdę innych. Zaangażowała się              

w działalnośd Polskiego Towarzystwa Walki 

z Mukowiscydozą. Jest to choroba 

genetyczna. Dziecko rodzi się z nią,                

bo mukowiscydozy nie można złapad tak 

jak choroby zakaźnej, ani zarazid się              

od innego dziecka. Jest to niestety choroba 

nieuleczalna, która przysparza choremu 

wiele cierpieo. Są jednak sposoby,                 

by życie chorego uczynid łatwiejszym,             

a przede wszystkim wydłużyd. To właśnie 

jest celem towarzystwa, którego siedziba 

jest w Rabce.                                     

przygotował: Kacper Paoczak 
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Każdy kilometr to 40 długości 
25-metrowego basenu.                

Po kilku treningach na tym 
samym basenie jest się            

„za pan brat” z każdą rysą       
na basenowej ścianie, z każdą 

płytką, która jest do niej 
przyklejona. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skate 3 to gra polegająca na jeździe na deskorolce     

i wykonywaniu trików. Gra jest bardzo ciekawa i dośd 

realistyczna jeżeli chodzi o ruchy postaci, producenci tej 

gry dosyd sprytnie wymyślili sterowanie w tej grze, lecz jest 

ono przystosowane tylko na pady. Gra ta jest tylko na 

konsolę xbox 360 oraz play station  3, co może byd 

pewnym minusem dla „PC-towców”.                                           

Gra                                        

Na początku jest samouczek, można wybrad rodzaj ekranu, 

wygląd skejta oraz deskę i są pierwsze zawody.                            

Po wykonaniu tych czynności dostajemy śwpo którym 

możemy jeździd. Naszym zadaniem jest sprzedad milion 

„desek”. Sprzedawanie „desek” polega na zasadzie 

reputacji, czyli im więcej zawodów wygrywamy, tym więcej 

sprzedajemy „desek”. Są różne rodzaje zawodów: miejskie, 

na rampach, wyścigi, zdjęcia, film, itd. Ale co jakiś czas 

pojawiają się różne zawody specjalne, które są oparte           

na prawdziwych zawodach deskorolek jakie się odbywają    

w USA np. maloof money cup, goofy vs. Regular, monster 

energcup.                                                                                       

Triki                     

Triki również są te same jak na prawdziwej desce i w grze 

wyglądają bardzo realistycznie, a szczególnie, gdy się 

włączy poziom hardcore.  Wtedy oprócz bardziej 

realistycznych trików,  trudniejsze stają się również 

zawody.                           

Koniec                       

Po wykonaniu głównego celu możemy wykonad resztę 

zadao, których nie wypełniliśmy i pojeździd na przykład           

w trybie multiplayer z przyjaciółmi oraz przejśd te same 

zawody w trybie singleplayer,  jak i również multiplayer.         

W trybie multiplayer są zawody, które nazywają się „game 

of the S.K.A.T.E”. Zawody te polegają na tym, że jeden 

gracz musi wykonad trik, a drugi musi go powtórzy. Jeżeli 

wykona go dobrze, to ten pierwszy gracz wykonuje INNY 

trik, lecz jeżeli ten drugi nie wykona go, dostaje literkę S            

i potem K, A, T, E. Jeżeli jeden z graczy będzie miał całe 

S.K.A.T.E to przegrywa. Jeśli ten pierwszy gracz,  

pokazujący trik źle go wykona, to pokazuje ten drugi gracz. 

Triki nie mogą się powtarzad.                                   

Podsumowanie                    

Gra ma fajną grafikę i dobrą grywalnośd, ma też ciekawą 

ścieżkę dźwiękową. Gra może wciągnąd lecz tylko na czas 

przechodzenia gry potem może się znudzid. Moja ocena      

to 8/10.       

    Bartosz Kruk 

Recenzujemy DISNEY XD    Recenzujemy 

       DISNEY XD – to nowy kanał telewizyjny, stworzony 
specjalnie z myślą o tych, którzy lubią przygody, sport i gry 
komputerowe. Ruszył 19 września 2009br. Disney XD to 
pierwszy w Polsce kanał telewizyjny skierowany głównie    
do chłopców, ale także  do dziewczynek. Swoją ofertę 
kieruje do ciekawych świata, lubiących wyzwania, 
przygody, sport i humor dzieci w wieku 6-14 lat. Zastąpił 
kanał telewizyjny Jetix. Wysoką jakośd programową kanału 
gwarantuje uznana i doceniana przez dzieci i rodziców 
marka Disney” . 
  
Szczególnie polecam seriale: 
„Fineasz i Ferb” kreskówka komediowa opowiadająca          
o przygodach pomysłowego Fineasza Flynna i jego 
przyrodniego brata Ferba Fletchera. Wypowiadają oni 
wojnę nudzie i czynią każdy dzieo wakacji okazją do nowej 
przygody. Braciom w przygodach towarzyszy dziobak Pan 
Pepe. Dziobak, jako tajny agent P, ratuje świat przed złym 
Dr Dundersztycem. Serial produkcji Walt Disney Television 
Animation stworzyli producenci Dan Povenmire oraz Jeff 
„Swampy” Marsh. 

„Nie ma to jak hotel” to serial opowiadający historię 
czternastoletnich bliźniaków Zaca i Codiego. Samotnie 
wychowująca ich matka otrzymuje pracę, jako piosenkarka 
w eleganckim hotelu w Bostonie. W ramach kontraktu 
otrzymuje prawo do wprowadzenia się, wraz z synami, do 
wykwintnego, hotelowego apartamentu. Twórcą                      
i producentem serialu jest Danny Kallisa. 

Przygotował Kacper Paoczak 
 

Uczniowie klasy Vc ze sportowymi 

trofeami 
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Poznaniak z wyboru 

Marcin Kikut (ur. 25 czerwca 1983              
w Barlinku) – polski piłkarz występujący 
na pozycji obroocy         w Lechu Poznao. 
Wychowanek zespołu Pogoo Barlinek,      
w latach 2001–2006 zawodnik Amiki 
Wronki, gdzie przez trzy sezony grał                 
w rezerwach, a w sezonach 2004/05           
i 2005/06 występował w pierwszym 
zespole. W Ekstraklasie zadebiutował 31 
lipca 2004 w meczu przeciwko Odrze 
Wodzisław. W zespole Amiki rozegrał     w 
najwyższej polskie klasie rozgrywkowej 47 
spotkao, strzelając 6 bramek. 

Od sezonu 2006/07 piłkarz Lecha 
Poznao; w grudniu 2008 przedłużył 
swój kontrakt z tym klubem   do czerwca 

2012. Od czerwca  do października 
2008 roku wykluczony z gry z powodu 
przepukliny i kontuzji stawu 
skokowego po przeprowadzeniu 
zabiegu chirurgicznego  i rehabilitacji 
do gry w Ekstraklasie wrócił                 
9 listopada w wyjazdowym spotkaniu 
przeciwko Lechii Gdaosk. 

11 kwietnia 2009 strzelił swoją 
pierwszą bramkę w barwach Lecha    
w wygranym 2:1 wyjazdowym 
spotkaniu z Piastem Gliwice, ustalając 
w 93. minucie wynik spotkania. 

10 grudnia 2010 zadebiutował            
w reprezentacji Polski podczas meczu 
towarzyskiego z reprezentacją Bośni    
i Hercegowiny.    
 Przygotował Kacper Paoczak 
 

W następnym numerze: 

3a gimnazjum bez 

tajemnic 

Jak przygotować się 

do egzaminów 

Recenzja filmu „Wielki 

Mike” 

Wywiad                         

z p. H. Jaśkiewicz, 

psycholog szkoły o 

koncentracji podczas 

egzaminów 

Propozycje zadao 

powtórkowych             

z j. angielskiego 

Wiosna dookoła 

Dział rozrywki 
Red. Patryk Jędrzejewski 

    Ze wszystkich podanych  

wyrazów ułóż krzyżówkę.  

Cyfry od 1-6 utworzą 

rozwiązanie. 

 
Wyrazy trzyliterowe: kit, kot, 
tik 
Wyrazy czteroliterowe: psik, 
łapa, krok 
Wyrazy pięcioliterowe: kreda, 
kózka 
Wyrazy sześcioliterowe: 
kłódka, ósemka 
Wyrazy siedmioliterowe: 
kieszeo, tsunami, element 

Wyrazy ośmioliterowe: 

Atlantyk 

Powodzenia! 
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Podpis do obrazu/grafiki. 
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Strona 2 

Podpis do obrazu/grafiki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


