
Dnia 28.01.2016 r. odbył się bal karnawałowy pt. Śmiech to zdrowie. Większość uczniów 

przebrała się w fajne stroje. Nasz bal poprowadził DJ Igor Pacuk z klasy 6b. Do Igora można  

było przesyłać propozycje utworów, które zostały puszczone na karnawale. Odbyły się też 

śmieszne konkursy i pokazy taneczne. Wszyscy dobrze się bawili, choć niekoniecznie tańczy-

li, szkoda. Zdjęcia z balu znajdują się na stronie 6.                  Piotr Pełka, kl. 6b 
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Sylwester i Nowy Rok 

 Radek Redaktorek 

 Styczeń, czy wiesz dlaczego tak się nazywa ten mie-

siąc? Nazwa styczeń wywodzi się od słowa stykać, ponie-

waż 1.01 stary rok „styka się” z nowym. Dawniej nazywano 

go tyczeń, bo w styczniu zbierano patyki do ogniska - tyczki. 

 W dniu szóstego stycznia obchodzimy święto Trzech Króli, który jest obecnie dniem wolnym od pracy. 

Ale dlaczego obchodzimy to święto? Już wyjaśniam. Kiedy urodził się Jezus na niebie pojawiła się jasna 
gwiazda Zauważyło ją wielu ludzi na świecie, a między innymi mędrcy ze wschodu: Melchior, Kacper i Bal-

tazar. Zaciekawiło ich to zjawisko i chcieli przyjrzeć mu się bliżej, ale gwiazda się poruszała w kierunku 

Palestyny. Królowie w swoich księgach przeczytali, że zwiastuje ona przyjście na świat wyjątkowego króla 
żydowskiego. Postanowili oddać mu pokłon i  złożyć dary. Najpierw dotarli do Jerozolimy na dwór króla He-

roda. Zapytali go, czy nie wie, gdzie urodził się ich nowy król. Herod zazdrosny o władzę udając ich przyjaciela poprosił, aby 
powiedzieli mu wszystko co wiedzą o nowym władcy. Kłamał, że chce mu oddać pokłon, lecz naprawdę szykował zasadzkę 

na dzieciątko. Królowie wyruszyli za gwiazdą i trafili do Betlejem. Zaprowadzeni przez zdziwionych mieszkańców do stajenki 

wyjaśnili, że sprowadza ich gwiazda. Uklękli przed dzieciątkiem i wręczyli mu dary: kadzidło– symbol boskości, złoto — sym-
bol króla, mirrę— specjalny balsam do ciała (symbolizujący obecnie męczeńską śmierć Jezusa). W drodze powrotnej monar-

chom objawił się anioł i powiedział, aby nie wracali przez Jerozolimę, bo Herod chce zabić dziecko. Królowie posłuchali 
anioła i wrócili do domów ciesząc się, że mogli zobaczyć syna Bożego.                                              Piotr Pełka, kl. 6b 

Święto Trzech Króli  

 Każdego roku obchodzimy sylwestra. Towarzyszą nam w tym serpentyny, 

balony, czapeczki, gwizdki, a nawet szampan dla dzieci. Ale dlaczego obchodzi-

my sylwestra? 30.12 obchodzone są  imieniny Sylwestra. Święto to jest wspo-

mnieniem liturgicznym papieża Sylwestra I. Samo święto pożegnania starego i 

powitania Nowego Roku narodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Po-

czątkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach społeczeństwa, stop-

niowo zwyczaj przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na początku XX wie-

ku pojawiły się lokalne zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. Na przykład 

w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w Hiszpanii od 1909 wraz z każdym 

uderzeniem zegara zjada się jedno winogrono. Jednym z Polskich zwyczajów 

sylwestrowych jest otwieranie szampana o północy. 

Piotr Pełka, kl. 6b 
Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_(%C5%9Bwi%C4%99to) 
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 Do jakiej szkoły podstawowej 

Pani chodziła? 

Chodzilam do tej szkoły. 

 

 Jaki przedmiot najbardziej Pani 

lubiła w szkole? Dlaczego? 

Najbardziej lubiłam matematykę, 

technikę, WF, a na nim grę w siatkę 

oraz lekcję muzyki. 

 

 Jakiego przedmiotu Pani nie 

lubiła, kiedy Pani była dziec-

kiem? Dlaczego? 

Nie lubiłam biologiI. Nie ciekawił 

mnie sposób prowadzenia zajęć. 

 

 Czym się Pani interesowała w 

dzieciństwie? 

Interesowałam się światem. Wszyst-

ko chciałam zobaczyć i dotknąć. 

 

 Jakie jest teraz Pani hobby? Co 

Pani lubi robić w wolnym cza-

 Ile lat Pani pracuje w naszej 

szkole? 

Pracuję w naszej szkole 29 lat. 

 

 Czy Pani lubi swoją pracę? Dla-

czego? 

Bardzo lubię swoją prace, bo niesie 

za sobąco dziennie coś nowego, 

ciekawego, nie ma w niej rutyny ani 

nudy.Każdy dzień jest niespodzian-

ką. 

 

 Którym Pani jest dyrektorem w 

naszej szkole? 

Jestem piątym wicederektorem na-

szej szkoły. 
 

 Dziękujemy za udzielenie wy-

wiadu. 

Maciej Wojciechowski, kl. 5a 

Marcel Nowotczyński, kl. 5a 

Wywiad z Panią Wicedyrektor Małgorzatą Szumaczuk 

 NASI NAUCZYCIELE 

 Jaś chwali się mamie:  

- dzisiaj w szkole jako jedyny się zgłosi-

łem  

- a o co pani się pytała?  

- kto nie odrobił pracy domowej. 

 

 Co Ty przyniosłeś w tym futerale na 

skrzypce? - dziwi się nauczycielka mu-

zyki - przecież to pistolet maszynowy!!!  

- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na 

bank ze skrzypcami... 

 

 Jasio pyta się nauczyciela:  

- Co mi pan napisał pod moim wypra-

cowaniem bo nie mogę przeczytać?  

- Napisałem "Pisz wyraźniej" 

 

 W szkole pyta pani Jasia:  

- Przyznaj się, kto za ciebie odrabiał 

lekcje: mama, czy tata?  

- Nie wiem, prze pani, bo już spałem! 

 

Piotr Pełka, kl. 6b 

 Jasiu czyta swoje wypracowanie z 

Polskiego: 

-Moja mama mię kocha... 

-Mnie— poprawia go nauczyciel 

- Oj to będę musiał powiedzieć tatusio-

wi!!! 

 

 Polak, Niemiec i Rusek siedzą na 

bezludnej wyspie i łowią ryby w sieć. 

Nagle w sieć wpada złota rybka i mówi: 

-Wypuśćcie mnie a spełnię każdemu 

jedno życzenie. 

-Ja chcę do domu do Frankfurtu —mówi 

Niemiec!!! 

Bum! Niemca nie ma. Rusek na to: 

-Ja też chce do domu. Do Petersbur-

ga!!! 

Pyk! Rusek znika. Polak na to: 

-A ja chce 2 kilo  i kiełbasy i tych dwóch 

tu spowrotem! 

 

 Pani od fizyki pyta Jasia.  

- Jasiu powiedz coś o napięciu.  

- Na pięciu napadło dziesięciu. 

 Witam wszystkich! Uwielbiam rebusy, 

zgadywanki, krzyżówki i łamigłówki. 

Wszyscy nazywają mnie Anią Zagadką.  

Mam dla was niespodziankę. Przygoto-

wałam zimowe zagadki: 
 

1. Jeżdżą na nim sanki 

Lepisz nim bałwana 

Narty robią na nim ścieg 

To po prostu biały … 

 

2. Ludzie na nim się ślizgają 

Łyżwy świetny ubaw mają 

Zawsze kiedy przyjdzie chłód 

Woda zmieni ci się w ... 

sie? 

W wolnym czasie lubię czytać książ-

ki, wyjeżdżać nad morze i poznawać 

nowe miasta. 

 

 Jakie bajki Pani lubiła oglądać 

w dzieciństwie? Czy dalej Pani 

ogląda bajki, jeśli tak to jakie? 

Nie oglądam bajek. Kiedyś ogląda-

łam bajki przygodowe takie jak np. 

„Bolek i Lolek” i ,,Pomysłowy Dobro-

mir”. 

 

 Czy ma Pani zwierzątko domo-

we, jeśli tak, to jakie? 

Mam zwierzątka podwórkowe, dwa 

psy. Jeden pies to prezent od uczen-

nicy, a drugi jest ze schroniska. 

 

 Jaka jest Pani ulubiona potra-

wa? 

Lubię potrawy kuchni włoskiej i  róż-

ne sałatki. 

Rozwiązania poszczególnych zagadek  wyślij na E-

mail: Piotrekglosucznia@interia.pl np.  

1. statek ;  2. łódka.  

Ania Zagadka poda rozwiązania w  następnym 

numerze. 
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Nasi mali przyjaciele ! 

KĄCIK PORAD 
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CO NAS INTERESUJE... 

Bezpieczne Ferie 

 Jest zima. Przyszły mrozy, wobec czego ptaki 

marzną i głodują. Trudno znaleźć im pod śniegiem 

coś do jedzenia. Z powodu niskiej temperatury jest 

im tak samo zimno jak nam.  Chciałabym zachęcić Was do dokarmiania 

ptaków. Pamiętajcie jednak, nie wywieszajcie wędzonej słoniny dla si-

korek – ma ona sól, która jest dla zwierząt szkodliwa. Lepiej kupić goto-

wą mieszankę ziaren. Kosztuje 2zł, tyle co chipsy. Ty oszczędzisz zdro-

wie, a ptaszkom być może uratujesz życie. Mam nadzieję, że pomożecie 

naszym małym przyjaciołom. 

            Maja Wiśniewska, kl. 4a 

Gdzie chcemy jechać na ferie ? 

Wywiad Zuzi z uczniem naszej szkoły  

Niedługo są ferie. Mam nadzieję, że wraz z nimi przyj-

dzie śnieg. Zapytałam dwie osoby z naszej szkoły, gdzie 

planują wyjechać: 
 

- Gdzie wyjeżdżasz na ferie? 

- Jadę na obóz konny razem z koleżanką. 

- Co będziecie tam robić? 

- Będziemy jeździć konno, myć konie i się o nich uczyć. 

-Na ile dni tam jedziesz? 

-Na tydzień. 

-Czy planujesz jeszcze jakiś wyjazd? 

-Tak, mam zamiar pojechać do babci, która mieszka w 

Szczecinku. 

-A co będziesz robić u babci? 

-Grać w gry planszowe, chodzić do sklepów. 

-Dziękuję za wywiad. 

 

-Cześć, gdzie planujesz pojechać w czasie ferii? 

-Pojadę do babci 

-Co będziesz tam robiła? 

Będę jadła, jadła, jadła... i wychodziła na dwór. 

-Na ile dni tam jedziesz? 

Jeszcze nie wiem. 

-Czy tam jest śnieg? 

-Babcia mieszka w Myśliborzu, tam na pewno będzie śnieg. 

Mam taką nadzieję. 

-Czy Myślibórz to ciekawe miasto? 

-Tak. Są tam przedwojenne budynki i mury oraz piękne zie-

lone okolice. 

-Dziękuję za wywiad. 

Zuzanna Luboińska, kl. 5c 

 Ferie to czas odpoczynku i zabawy. W ferie nie ma szkoły 

i często się  nudzimy i przychodzą nam głupie pomysły. Aby 

temu zapobiec przygotowałem zasady bezpiecznych ferii: 

1. Nigdy nie wchodź na niesprawdzony lód! Możesz wpaść i 

zamarznąć w lodowatej wodzie. Zawsze możesz pójść na  

lub  dorosłego o sprawdzenie grubości lodu w jeziorze. 
2. Nie stój pod soplami lodu! Jest on ostro zakończony, mo-

że spaść ci na głowę i poważnie cię zranić. Kiedy  się w 
zrzucanie sopli śnieżkami sprawdź, czy nikogo nie ma 

pod spodem, aby sopel na niego nie spadł! 
3. Podczas zjazdu na sankach ustal tor jazdy i sprawdź czy 

nie wjedziesz na ulicę lub płot. Zanim zjedziesz popatrz 

czy na dole nikt nie idzie. 
4. Zawsze trzymaj się szlaku górskiego! Wędrówki poza nim 

są niebezpieczne! 

5.  Podczas zabawy w śnieżki wyznaczcie kilka zasad (np. 

nie strzelamy powyżej szyi i w krocze), absolutnie nie 

wkładajcie no śnieżek nic twardego lub ostrego (np. 
kamień, lód, kapsel). Wyobraź sobie so by się stało, 

gdyby ktoś dostał taką śnieżką w głowę!!! 

6. Nie nacieraj się śniegiem po twarzy i skórze, ani nie 
wrzucajcie  śniegu czy lodu pod kurtkę!!! 

 Stosując się do wszystkich zasad możecie bezpiecznie 
spędzić ferie. Przygotowałem także poniżej pomysł na 

nudę w mroźny dzień!                               Piotr Pełka, kl. 6b 

Zabawa na Ferie — Obrona i atak  

 Dzielimy się na kilkuosobowe zespoły, wyznaczamy sobie 

czas na zrobienie muru ze śniegu. Kiedy czas minie kończymy 

budować i ruszamy do ataku. Naszym zadaniem jest zdobycie 

bazy wroga czyli wejście połowy załogi za mur przeciwnika. Każ-

dy trafiony śnieżką cofa się pięć kroków.  

Jak spędzić ferie 
Od 01.02.2016r. zaczynamy ferie zimowe.  

Pomysły na ferie w domu: 

 poczytać książkę, 

 zaprosić znajomych,  

 pójść do znajomych, 

 posłuchać muzyki. 

Gdy jest śnieg można: 

 zjeżdżać na sankach i nartach w kasku, 

 lepić bałwana,  

 pójść na lodowisko (nie na jezioro), 

 rzucać się śnieżkami, tylko nie w twarz. 

Pomysły na ferie poza domem: 

 wyjazd w góry,  

 wyjazd do babci, 

 wyjazd na kolonie. 

Kuba Józefowicz, kl. 6b 
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 Wprowadzenie 

 Hej!!! Ja jestem Arlena. Jestem brunetką, mam niebie-

skie oczy, żółtą cerę i bardzo czerwone usta. Lubię kolor 

czarny i czerwony, i co najważniejsze jestem psotniczką! 

Jakie psoty zrobiłam i komu dowiecie się sami.  
 

Rozdział  pierwszy - test 

 Niedawno pani z religii zrobiła nam test z tego, czy 

jesteśmy aniołem, czy diabłem. Mi oczywiście wypadł dia-

beł! Pytania nie były trudne. Ja odpowiedziałam na nie 

tak: 

- Czy lubisz psocić? Tak   Nie  

- Czy lubisz wystawiać język?  Tak   Nie   

- Czy chodzisz do kościoła?  Tak   Nie   

- Czy lubisz grzeszyć?  Tak   Nie     

- Jeżeli lubisz grzeszyć to napisz cztery grzechy. 

Moje podstawowe grzechy to: wybijanie szyb, deptanie 

trawników, obrzucanie ważnych  ludzi błotem i wyrzucanie 

śmieci na balkony innych. 

Podkreśleniem pani zaznaczyła wynik  mojego testu. 

Diabeł             Anioł 
 

Rozdział drugi – pierwsza komórka Czaki 

 Pewnego dnia jak zwykle bawiłam się miło i fajnie z 

moimi przyjaciółkami na dworze, dopóki Czaki nie wyle-

ciała z klatki schodowej i nie zaczęła krzyczeć: – Mam, 

mam!!! Mam ją!!!  

- Co masz, co?- zapytały się przyjaciółki. 

- Mam nową komórkę!!!- pochwaliła się Czaki. 

Wtedy ja i moje koleżanki podeszłyśmy do niej i 

 popatrzyłyśmy na jej telefon. Nagle wybuchłam śmie-

chem: - Taki słaby telefon: z klawiaturą oranges i z firmy 

Noki!! Mój telefon jest o wiele, wiele lepszy: mam dotyko-

wy samsung i z firmy era!! -roześmiałam się.  

- Ale to mój pierwszy! -zasmuciła się Czaki. 

- Mój też! - pochwaliłam się.  

Na tą kłótnię Czaki odłożyła telefon na ławkę, a ja na ko-

niec wzięłam kamyk i rzuciłam w jej komórkę. Kiedy Czaki 

usłyszała brzdęk podbiegła do telefonu. Zobaczyła, że jest 

stłuczony, wzięła go w rękę i pobiegła z płaczem do domu, 

a w tym czasie dziewczyny z dworu zaczęły krzyczeć: - 

Arlena to diabeł, Arlena ogon ma, Arlena jest diabełkiem i 

różki dwa ma!!!  
     

Rozdział  trzeci- Alice, nowa w szkole 

 Zawsze w poniedziałki przychodzi do nas, do klasy 

jakiś nowy uczeń: a to ktoś nie zdał do czwartej, a to ktoś 

chce się zapisać, a jeżeli nikt… - to szkoła jest odwołana!!! 

Do klasy przed chwilą weszła pani z jakąś nową dziew-

czynką. Nie jest duża, ma zielone oczy i bardzo lubi kolor 

różowy (jak każda dziewczyna oprócz mnie). Po lekcjach 

wszyscy wybiegli na podwórze, aby się pobawić. Tylko 

Alice zbierała kolorowe kwiaty. Powiedziałam jej, że tam, 

w środku tego kwietnika rosną najpiękniejsze kwiaty. 

 Alice obiegła ogrodzony kamieniami kwietnik, aby znaleźć 

przejście. Gdy je znalazła, wskoczyła do kwietnika prosto w 

kałużę lepkiego błota, poślizgnęła się i pogniotła kwiaty na 

klombie. Kiedy się wydostała to ja zaczęłam uciekać i śmiać 

się w głos, bo to były kwiatki pani dyrektor. Alice zaczęła krzy-

czeć: „Nigdy Ci Arleno nie uwierzę!!! Nie będziemy się też przy-

jaźnić!!! Ja kiedyś Cię dopadnę!!!” Po tych słowach odwróciła 

się i poszła do łazienki. 
 

Rozdział czwarty- Zosia lubi budyń 

 Zawsze obiady jemy w szkole. Cała klasa obowiązkowo. 

Jedynie nowi nie muszą. Ale nie wiedzą jaką tracą zabawę. 

Akurat dzisiaj na deser był budyń, a ja na stołówce siedzę zaw-

sze obok zjadającej wszelkie budynie Zosi Czupiradło. Ciekawe 

dlaczego nie ma na nazwisko Budyńjadło!!! A wracając do de-

seru, kiedy Zosia  spałaszowała swoją porcję, to zaproponowa-

łam jej moją. Kiedy Zosia skończyła jeść swój deser, ja wzięłam 

kubełek i rzuciłam go na ziemię. 

- Smacznego Zosiu - powiedziałam i pobiegłam do pani, żeby 

zawiadomić, że Zosia ma zamiar zjeść budyń, który spadł jej na 

ziemię. 
 

Rozdział piąty- Ania, tłumacz poetycki 

 Dzisiaj na lekcjach pani powiedziała nam jak przetłumaczyć 

na poetycko  wyrażenie „białe kulki spadły z krzaka”. Trzeba to 

przetłumaczyć tak: „białe kulki opuściły rodzinny dom i wyru-

szyły w nieznane”. Po lekcjach Ania puściła wodze fantazji i 

otworzyła zakład „Jak przetłumaczyć wyrażenia”. Wszyscy usta-

wili się w kolejkę i prosili, aby przetłumaczyć: wiersze, czytanki, 

zdania, wyrazy, a nawet podręczniki! Kiedy była moja kolej to 

ja zapytałam się jej, jak powiedzieć po poetycku „Ania ubrudzi-

ła sukienkę błotem”. Ona odpowiedziała mi: - Ania wyszyła suk-

nię błotną nicią. Po tych słowach rzuciłam w nią kulą błota i 

krzyknęłam: - Ania wyszyła suknię błotną nicią!!! Gdy Ania wsta-

ła, żeby powiedzieć to pani, ja migiem uciekłam do domu. 
 

Rozdział szósty- Skakanka 

 Pewnego słonecznego dnia Alice, Czaki, Ania i Zosia skaka-

ły na skakance. Chciałam dołączyć do bawiących się dziew-

czyn, lecz one odmówiły. Dlatego chcąc zrobić im psikusa, po 

cichutku powiązałam im sznurówki, żeby nie mogły skakać. 

Kiedy dziewczynki zaczęły się bawić, to wszystkie poupadały i 

ponabijały sobie siniaki. Myśląc, że zdążę, pobiegłam drogą do 

domu, leczy gdy miałam przekroczyć szkolną bramkę, Pani 

zawołała mnie do siebie. Gdy podeszłam do Pani, okazało się, 

że cztery poobijane dziewczyny już się na mnie poskarżyły.  
 

Zakończenie 

 Za karę dostałam cały semestr pielenia grządek, które były 

naprawdę bardzo zachwaszczone oraz musiałam pokryć 

wszystkie szkody ze swoich oszczędności. Kiedy zaczęłam pie-

lić, pomyślałam: Już nigdy taka nie będę, nie jest przyjemnie 

nie mieć przyjaciół. Postaram się zmienić swoje zachowanie. –

postanowiłam - Od jutra !!! :)  

Arlena– psotniczka 
autor: Maja Szczepanek 

OPOWIADANIA  



Str. 5 

„Skaczą, krzyczą i śpiewają, 

Tańce, hulanka, swawola. 

Ledwie sali nie rozwalą 

Ha ha, hi hi, hejże hola!!!” 

28.01.2016 r. 

 To była dopiero impreza!!! W szkole huczało od rana do nocy!!! Kto nie był niech żałuje!!! Co za muzyka, co za stroje!!! 

Przebierańcom gratulujemy!  Nauczycielom dziękujemy!!! Bawili się wszyscy z klas 0-6. Na pięknie ozdobionej sali można 

było zobaczyć księżniczki i rycerzy, bohaterów filmu Star Wars, kowbojów, różne zwierzaki i postacie z baśni,  anioły, diabły, 

wróżki, czarownice, spidermany i wiele innych postaci. Zachęcamy wszystkich do przebrania się w przyszłym roku! Pozdra-

wiam.                                                                                                                                                                       Piotr Pełka, kl. 6b 



Str. 6 GŁOS UCZNIA 

 Nazywam się Krzysztof Golonka. Urodziłem się 23.II.1990. Z zawodu jestem piłkarskim freestylerem.   W 

2010 roku osiągnąłem tytuł wicemistrza Europy we football freerstyler, oraz byłem półfinalistą programu 

„Mam talent”. Rok później znowu zdobyłem tytuł wicemistrza we freestyle w Europie i mistrza na świecie. Jako 

nieliczni Polacy zdobywam takie osiągnięcia. Po raz pierwszy publicznie wystąpiłem w 2006 r. na gali sportow-

ca roku w Nowym Sączu. Skończyłem szkołę podstawową, gimnazjum w Tęgoborze ( woj. Mazowieckie), II. 

Gimnazjum w Nowym Sączu, profil mat-info i studia w Krakowie skończyłem AGH dokładnie inż.EiT a teraz 

prowadzę kanały na youtube „#Trenuj z Krzychem”, „Rytmy Krzycha” i sklep internetowy www.TrenujzKrzychem.pl. 

Kuba Józefowicz, kl. 6b 

GOŚĆ SPECJALNY 

        SPORT 

Narty  

Krzysztof Golonka 

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„Chciałabym zachęcić Was do 

dokarmiania ptaków … ptaszkom 

być może uratujesz życie” 

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Opiekunem koła jest pani Iwona Sienkiewicz, która uczy w naszej szkole przyrody. Na kole ucznio-

wie między innymi wykonują różne doświadczenia, robią sami preparaty pod mikroskop i potem je 

oglądają, dzięki czemu dowiadują się wielu ciekawostek o świecie roślin i zwierząt. Koło odbywa się we 

wtorki o godzinie 15.15 w sali 14 i jest przeznaczone dla 4 i 5 klas. Zapraszamy.  

 Piotr Pełka, kl. 6b 

Koło przyrodnicze 

Narty to dwie długie płozy. Aby założyć narty należy 

ubrać specjalny but narciarski, który jest przyczepiany do 

płozy za pomocą wiązań. Trzeba ubrać też kask i gogle.  
Ale w jaki sposób narty ślizgają się po stoku? Oczywi-

ście wam wyjaśnię. Narty ją smarowane specjalnym sma-
rem, który podczas tarcia ze śniegiem roztapia cienką 

warstwę wody, po której się ślizgamy. 
Stylami jazdy narciarskiej zjazdowej są Carving, Śmig, 

Pług oraz Funcarving. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

UWAGA 
 Zbliżają się Walentynki nadsyłajcie 

życzenia dla ukochanych na adres: 

Piotrekglosucznia@interia.pl,  

wydrukujemy je w gazetce pod koniec 

lutego. 

Snowboarding 
 Snowboarding to sport zimowy polegający na jeździe lub 

wykonywaniu ewolucji na desce snowboardowej. Za począ-

tek snowboardingu można uznać rok 1965, choć zjeżdżanie 

po zaśnieżonym stoku na jednej desce było praktykowane 

już wcześniej. Dyscyplina wprowadzona została do progra-

mu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku. 

 Konkurencje i style uprawiania snowboardingu można 

podzielić na cztery grupy: Freestyle, Styl Alpejski, Freeride i 

Snowcross zwany także boardercross 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Nudzisz się w domu w ferie? Nigdzie nie jedziesz? Skorzystaj z naszych pomysłów: 

 możesz pójść do Muzeum Narodowego, aby zobaczyć wystawy (np. Afrykań-
ską, Szczecina w różnych przedziałach czasowych, życia w XX wieku itp.) 

 Zwiedzić z przewodnikiem szczeciński schron przeciwatomowy 

 Gdy lubisz muzykę proponuję pójść do Filharmonii na koncert 

 Zdrowym radzę pójść na basen np. na CKS, WDS itp. 

 Kiedy masz w domu bałagan i chcesz spotkać się z przyjaciółmi zaproś ich do 

kina na jakiś film (np. Star Wars)  

 Nie masz pomysłu na urodziny! Radzimy ci zaprosić gości na Laser Tag w 

Szczecinie 

 Ewentualnie można zapisać się na różne półkolonie 

Piotr Pełka, kl. 6b 

 

Ferie w mieście, czyli ciekawostki Szczecina 

http://www.TrenujzKrzychem.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deska_snowboardowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1998

