Suchar
Witajcie
Ostatnie dwa miesiące tak dużo się działo w naszej szkole, że
trudno to wszystko pomieścić w tym numerze gazetki.
Uczniowie wzięli udział w wielu wycieczkach m.in. na
Słowację, do Szczawnicy, Istebnej, do kopalni Guido w Zabrzu
oraz w rajdzie rowerowym do Parku Leśnego w Rogowie.
Klasa III szkoły podstawowej pojechała do Łeby na Zieloną
Szkołę, zaś nas odwiedziła młodzież z Węgier i Słowacji
w ramach wymiany międzynarodowej Comenius. Ponad to,
nagraliśmy Lip Dub, odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Matki i Ojca, Dzień Sportu i Dzień Dziecka.
O szczegółach tych wydarzeń możecie przeczytać w środku.
Życzymy wszystkim miłych, pogodnych i udanych wakacji!

W dniu 14 maja 2014 roku został nakręcony pierwszy
Lip Dub w naszej szkole, ale i także w gminie Krzyżanowice. Uczniowie niezwykle się zaangażowali w nakręceniu Lip Dub’a. Przygotowania trwały długo więc
efekty były powalające. Możecie sami się przekonać i
zobaczyć film na naszej stronie internetowej
www.zsochalupki.krzyzanowice.pl Uczniom bardzo
spodobał się ten pomysł..
Marlena
Przedstawiamy naszą grupę Klubu
dziennikarskiego, który cały rok pisał dla Was
artykuły. Na zdjęciu brakuje jeszcze:

Karoliny Szulik

Agnieszki Płaczek

Julii Hanslik

Opiekun: Katarzyna Bolik
Korekta: Marta Paszek
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WYDARZENIA
SPORT I DOBRA ZABAWA
Dzień sportu odbył się w naszej
szkole 9 czerwca. Rozpoczął się meczem
siatkówki pomiędzy drużyną nauczycieli
i rodziców vs uczniów. Po tej rozgrywce
przeprowadzono zawody między-klasowe
oraz wiele innych zabaw. Jedną z nich było
malowanie twarzy oraz rąk dzieci z podstawówki we wzory według ich życzenia. Do
pozostałych zabaw należały między innymi:
przeciąganie liny z Panem Teofilem, chodzenie na szczudłach z pomocą Pani Lipiec,
zawody w skakaniu przez linę, skoki w dal
z Panem Wierzgoniem, rysowanie kredą oraz
wiele innych atrakcyjnych zabaw. W tym dniu
można było kupić sobie zapiekanki, hot-dogi,
frytki czy też przyjemnie chłodzące lody.
Każdy spragniony uczeń dostawał darmowy
kubek wody. Dodatkowo, aby ugasić pragnienie w ten upalny i aktywny dzień, była
możliwość kupna zimnych napojów, prosto

z lodówki, w postaci oranżady czy innych
napojów gazowanych.
W ciągu ostatnich kilku tygodni
w naszej szkole otwarte zostało nowe boisko
szkolne na którym można grać między innymi w koszykówkę, piłkę nożną itd. Jest wyłożone specjalnym antypoślizgowym podłożem
oraz wyposażone w 4 kosze do koszykówki,
2 bramki do gry w piłkę nożną oraz w podwyższone siedzisko sędziego. Za nowym
boiskiem zrobiona została profesjonalna
skocznia do skoków w dal, którą wypróbowało już wielu spośród uczniów naszej szkoły.
Już za kilka dni otwarte zostanie również
nowe boisko do siatkówki plażowej. Na boisko można przyjść nawet po lekcjach!
Z przyjaciółmi czy też z rodziną! Gorąco zachęcamy was do wspólnej zabawy! Mamy
nadzieję, że świetnie się bawiliście!
Livka & Gośka

WYCIECZKA W PIENINY
W dniach 11-13 czerwca klasy
pierwsze gimnazjum z Chałupek
wybrały się na wycieczkę w Pieniny. Razem z wychowawczyniami: panią Gołąbek i panią
Misz oraz z panią Bolik młodzież w pierwszy dzień wycieczki udała się na spływ tratwami
po Dunajcu i wjazd kolejką linową na Palenicę. Wieczorem, po obiadokolacji, zostały zorganizowane podchody i spacer po Krościenku.
Drugiego dnia cała grupa przeszła szlakiem przez wąwóz Homole, aż
na Polanę pod Wysoką skąd podziwialiśmy wspaniałą panoramę.
Spacerując po Szczawnicy doszliśmy do Pijalni wód mineralnych
gdzie mogliśmy spróbować różnego rodzaju wód leczniczych. Później, po posiłku i spacerze przebywaliśmy już w pokojach, ponieważ,
większość uczniów patrzyła na mecz otwarcia Mundialu 2014. Trzeciego dnia, w drodze powrotnej do domu, klasy I gimnazjum płynęły
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, podziwiając zamki Czorsztyn
i Niedzica. Wszyscy miło spędzili czas.
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W NASZEJ SZKOLE
Wymiana Seeshaupt!
W dniach 04.05.2014 – 09.05.2014 zorganizowano wymianę do Niemiec,
a dokładnie do miejscowości Seeshaupt. W wymianie wzięło udział trzynastu
uczniów z naszej szkoły. Podróż zajęła nam jedenaście godzin, a kiedy już ok. 9.00
pojechaliśmy na plebanię zjedliśmy śniadanie. Potem odwiedziliśmy hotel i poszliśmy do miejscowej szkoły, gdzie nas hucznie powitano. Resztę dnia spędziliśmy na
zapoznawanie się z okolicą i rejs statkiem po jeziorze Starnberger See. Następnego
dnia rano wyjechaliśmy na ścieżkę zdrowia. Zaś po południu w dwu - osobowych
grupach poszliśmy odwiedzić różne niemieckie rodziny (jedna para na jedną rodzinę). Poza tym pojechaliśmy do Monachium, gdzie zwiedziliśmy miasto i pobliskie
ZOO. Odwiedziliśmy też FUN SHOP (czytaj: fan szop) FCBayern’u. Wieczorem
po kolacji poszliśmy na naukę miejscowych tańców. Ostatniego dnia już po śniadaniu wykwaterowano nas z hotelu. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy na
obiad i na kręgle. Potem pożegnaliśmy się z burmistrzem Seeshaupt i wyjechaliśmy
w dalszą podróż do Polski. Do Chałupek
wróciliśmy ok. 6.00. Ten wyjazd uznaję za
bardzo udany, gdyż spędziłam tam wiele
miłych chwil i mój zasób słownictwa z języka niemieckiego się trochę powiększył.
Vici

Wymiana z projektu
Socrates Comenius
24 maja do Chałupek przybyła młodzież
wraz z opiekunami z Węgier i Słowacji.
Pierwszego dnia wymiany przywitaliśmy gości
w naszych domach, gdzie świetnie się razem
bawiliśmy. Nazajutrz wyjechaliśmy do Tarnowskich Gór. Tam zaplanowano sporo atrakcji.
Najpierw zwiedziliśmy kopalnię srebra, a następnie czekał na nas pyszny obiad w restauracji.
Przepłynęliśmy też łodziami przez sztolnię Czarnego Pstrąga, aż w końcu doczekaliśmy się
atrakcji wyczekiwanej od rana, czyli Aquaparku.
Poniedziałek to dzień zaprezentowania
zagranicznym kolegom i koleżankom naszej
szkoły, a także przedstawienie występów oraz
wspólne zabawy. Popołudniu wyjechaliśmy do
Raciborza, gdzie zwiedziliśmy zamek oraz mieliśmy czas wolny na rynku. We wtorek zrobiliśmy
sobie piknik na polance po wyczerpującym zdobyciu szczytu Czantorii. Później natomiast zajrzeliśmy do gabinetu pana wójta. Opowiedział on
nam wiele ciekawych rzeczy na temat Gminy
Krzyżanowice. Po wizycie zjedliśmy obiad

w miejscowej restauracji „Staruszek”, a wieczorem wszyscy świetnie się bawiliśmy na dyskotece w klubie Magic.
Następnego dnia mieliśmy zaplanowany
wyjazd do Pszczyny. Niestety nasi przyjaciele
z Węgier musieli już wyjechać do domu. Byliśmy
strasznie smutni, że nie mogli zostać chociaż
jedną dobę dłużej. W Pszczynie zwiedziliśmy
zagrodę żubrów, a także Muzeum Zamkowe. Nie
ominął nas także obiad, który bardzo smakował
naszym gościom. Następnie w drodze powrotnej
do domu wstąpiliśmy do Wioski Indiańskiej. Tam
dowiedzieliśmy się różnych rzeczy na temat Indian, nauczyliśmy się robić łapacze snów oraz
zagraliśmy w parę indiańskich gier.
Niestety szybko nadszedł ostatni dzień
wymiany, w którym musieliśmy się pożegnać z
naszymi przyjaciółkami ze Słowacji. Ale najpierw
jeszcze pojechaliśmy się odprężyć na basen do
Gorzyc. Był to zarazem smutny, jak i wspaniały
czas. Wszyscy się razem zżyliśmy podczas
wspólnych wyjazdów i chcielibyśmy, aby takie
spotkania były organizowane częściej.

Wera
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CIEKAWOSTKI
Wywiad z Panią Kingą Misz !!

PROJEKTY
Uczniowie klasy II gimnazjum mieli dwa miesiące
Kim chciała Pani zostać w młodona przygotowanie wyjątkowo atrakcyjnych projekści?
tów edukacyjnych. Opiekunkami były pani Kinga
P. Misz :Zawsze chciałam zostać cheMisz oraz pani Justyna Wojda. Tematy projektów
mikiem .
oraz ich efekty były następujące:
Jakie ma Pani hobby oprócz pracy
 ''Tajemnicze E'' -Dominik Kupka, Adrian
w szkole?
Hofner, Michał Smyczek, Radosław Topa i
P. Misz : Interesuję się głównie fotoDenis Kliś. Chłopcy przygotowali filmik z dografią, słucham muzyki i bardzo chętświadczeniami, plakaty oraz opowiadali o
nie chodzę do kina.
emulgatorach.
Czy biła się Pani z chłopcami ?
 ''Jajko mądrzejsze od kury'' -Sabina NoP. Misz :Tak biłam się, niektórzy zacoń, Sonia Kolar, Kasia Drobny, Natalia Matesłużyli sobie na to.
ra. Dziewczyny pokazały doświadczenia z jajKtóre formy oceniania lubi Pani najkiem, prezentacje oraz przedstawienie.
bardziej i dlaczego?
 ''Od łąki do łazienki'' -Zuzia Walesiewicz,
P. Misz :Najbardziej lubię kartkówki,
Kasia Wieczorek, Anita Krause, Daria Nowak,
ponieważ sprawdzają wiedzę na bieEwa Porwoł. Przygotowały filmik jak samemu
żąco.
zrobić mydło oraz rozdawały mydełka.
Jaką woli pić Pani kawę, z expresu
 ''Gmina Krzyżanowice naszą małą ojcczy z fusami?
zyzną'' -Mirela Derkowski, Julia Hanslik. WiktoP. Misz :Zdecydowanie z expresu.
ria Ostapińska, Karolina Szulik i Agnieszka
Czy lubi chodzić Pani na zakupy?
Płaczek. Dziewczyny nakręciły film. PrzedstaP. Misz :Uwielbiam, jak każda kobiewiały zakątki, zabytki oraz najciekawsze miejta.:)
sca naszej gminy. Wcześniej rozdawały także
Jakie filmy Pani lubi?
ankiety dotyczące znajomości naszej gminy.
P. Misz :Lubię thrillery i dobre filmy
 ''Ginące rzemiosła w okolicy'' -Mateusz
obyczajowe.
Lazar, Angelika Kliś oraz Rafał Breuer. RówGdzie Pani najchętniej podróżuje?
nież podróżowali po gminie, odwiedzali zakłaP. Misz :Lubię podróżować i zagranidy rzemieślnicze. Nagrali film i zrobili prezentacą, ale także w Polsce, ponieważ
cje.
wszędzie jest coś ciekawego do zoba ''Krajobrazy Polski'' -Szymon Marchlinski,
czenia.
Piotr Staś, Mateusz Skrzyszowski oraz Marcin
Dziękuję za poświęcony czas.
Kostka. Wykonali książkę, prezentację i plakat.
Wszystkie
grupy miały oryginalny pomysł na rozwiMarlena
niecie
swojego
tematu i zrobili to jak najlepiej. Dzię&Qba
kujemy panią opiekunkom za czas poświęcony na
spotkania oraz za pomysły, dzięki którym nasze
projekty były jeszcze lepsze.
Julia i Mirela

Gry komputerowe i targi E3
Warto zwrócić uwagę, że firma Ubisoft potwierdziła, że gra „Far Cry 4” znajduje się
już w produkcji. Premiera w USA jest przewidywana na 18 listopada b.r. a w Europie
na 20 listopada. Celem tytułu jest znalezienie się w TOP 10 najlepiej sprzedających
się gier roku. Akcja rozgrywki będzie toczyć
się w Himalajach, jak mówiły plotki. Gracze
staną do walki przeciwko reżimowi samozwańczego króla, który opanował
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górskie rejony. Więcej informacji dowiemy
się na tegorocznym E3, które odbędzie się
10 czerwca tego roku.E3 są to targi z grami, gdzie można zagrać w nowe gry jeszcze przed premierą, przeprowadzić wywiady z ich twórcami. Targi są organizowane
głównie dla producentów i dystrybutorów
itp. Cena biletu wstępu na takie wydarzenie
to około 500 dolarów!
Qba

NASZA TWÓRCZOŚĆ
… Następnego dnia Jasiu idąc do szkoły zauważył Klaudię siedzącą na murku pod Lewiatanem.
Podszedł do niej i usiadł obok, po czym spytał:
-Siemka, co słychać? -Ona zaś westchnęła i
wzruszyła ramionami. Jasiu szturchnął ją i z zaciekawieniem zapytał:
-Co się stało? - Nowa burknęła pod nosem:
-Nic…
-No powiedz!– krzyknął.
-No mówię ci że nic!– ze zdenerwowaniem odparła dziewczyna. Zasmucony Jaś powiedział
szeptem:
-Nie chcesz powiedzieć, to nie, ale mi możesz
zaufać… tak zachowują się przyjaciele…
Poczym odszedł. Dziewczyna jednak podniosła
zapłakaną twarz i zawołała:
-Jaś! Pomocy! -Jasiu w mgnieniu oka odwrócił
się i podbiegł do nowej, pytając:
-No wreszcie się odezwałaś! Co jest? -Uczennica
ponownie ukazała swoja czerwoną, napuchniętą
przez płacz twarz po czym wybuchła płaczem
łkając coś pod nosem. Jasiu przytulił mocno koleżankę i zapytał ponownie:
-Klaudia, a teraz powoli… Co się
stało? -Nowa wtuliła twarz w sweter Jasia i trzęsąc się odpowiedziała :
-Były chłopak mnie szantażuje!
-A co takiego robi? -spytał Jaś.
-Wydzwania mi po nocach, że jak
nie zgodzę się z nim chodzić, to
skoczy z mostu i pozostawi wskazówki, żeby śledczy myśleli, że to
ja go utopiłam! -Odpowiedziała
zdruzgotana dziewczyna.
-To okropne! Jak można tak znęcać się na kimś i to w dodatku na
dziewczynie! -dodał stanowczo
Jasiu, po czym spytał:
-I co postanowiłaś z tym zrobić? Idziesz na lekcje czy tu zostajesz? -Koleżanka wbiła wzrok w
jeden punkt, którym była kostka brukowa,
zmarszczyła brwi i odrzekła:
-Dziś przyjdzie do parku o 12:00 w południe. Nie
będzie mnie na lekcjach a usprawiedliwienie
napiszę i przyniosę sama.
-Ja idę z tobą!- krzyknął Jaś.
-Nawet nie próbuj, bo będzie afera! Jeszcze ci się
oberwie! - zaprotestowała Klaudia.
-Jedynym komu się oberwie będzie właśnie on!
Jak mu tam... Twojemu byłemu chłopakowi! powiedział donośnym głosem Jasiu.
-Kornel. Nazywa się Kornel. - odpowiedziała
nowa.
-Hmmm Kornel? KORNEL... Coś mi mówi to
imię... - stwierdził Jasiu.
Kiedy na wieży kościelnej wybiło południe, oboje uczniów postanowiło dołączyć do Kornela,
który zapewne czekał już w parku. Po drodze
opracowali pewien plan, który miał zaskoczyć
wroga Klaudii. Jaś schował się w drzewach, a

jego nowa koleżanka usiadła na ławce nieopodal.
Nagle zjawił się Kornel, który usiadł obok Klaudii i złowrogim tonem spytał :
-To co? Jak będzie? -Klaudia wzruszyła ramionami i odrzekła: -Co ma być to będzie!
Zdenerwowany Kornel złapał Klaudię za rękę i
krzyknął:
-Tylko się nie waż mi pyskować, mała! Zobaczysz, że się to źle dla ciebie skończy! Tymczasem Jaś wyskoczył zza drzewa i krzyknął
do byłego Klaudii:
-Żeby to nie czasem dla ciebie się źle skończyło!
Kornel wstał i rozglądając się po parku krzyknął:
-Zaraz zobaczymy, któż to taki mądry!- Nawet
nie zdążył się obrócić, a rozpędzona pieść Jasia
wylądowała pomiędzy jego prawym policzkiem
a szpiczastym, dużym nosem! Odruchowo dotknął jednej z dziurek z której czerwoną stróżką
pociekła gęsta krew. Nie pozostawił jednak tego
w spokoju i w ciągu niemalże kilku sekund oddał
Jasiowi prosto w nos! Chłopcy zaczęli okładać
się pięściami, a zdruzgotana Klaudia krzyczała
wciąż tylko, aby zaprzestali
bójkę! W tym samym czasie
do parku weszło dwoje nauczycieli z gromadką gimnazjalistów z 2 klasy, którzy
właśnie mieli zdawać na ocenę biegi z w-f. Nauczyciele w
okamgnieniu rozdzielili posiniaczonych chłopców, po
czym zadzwonili do rodziców, aby poinformować ich o
bójce uczniów. Na wszelki
wypadek wezwali karetkę,
aby przebadali oboje chłopców, gdyż żaden z nich nie
wyglądał za dobrze. Po zbadaniu chłopców przewieziono
ich do szpitala rejonowego, aby wykonać potrzebne prześwietlenia, gdyż zapowiadało się na
parę złamań. Dziewczyna zaś zaprowadzona
została do szkolnego pedagoga, aby jemu zdradzić szczegóły tej sytuacji...
Po zbadaniu chłopców okazało się, że
urazy, które sobie zadali nie są małe, więc położono ich w sali szpitalnej, aby przeprowadzić
obserwacje. Po kilku godzinach obu odwiedziła
Klaudia, która usiadła na łóżku Jasia. Jaś spytał
ją z wahaniem:
-Klaudia. Czy chciałabyś może zostać moją
dziewczyną? Pomyśl na spokojnie zanim zaprzeczysz. Pomyśl co do mnie czujesz. Klaudia bez
wahania odpowiedziała krótko:
-Tak.
PS. Drodzy czytelnicy! Więcej przygód Jasia i
Klaudii w następnym sezonie.
LiLi ;*** <3
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WAKACJE W POLSCE CZY ZA GRANICĄ?
Chorwacja to jedno z najczęściej odwie- U nas w Polsce zawsze każdy znajdzie coś
dzanych państw przez turystów z Polski.
Państwo to leży na pograniczu Europy
Środkowej i Europy Południowej, nad
Morzem Adriatyckim. Chorwacja jest krajem troistej natury: ze względu na swe
w większości nadmorskie położenie oraz
bliskie sąsiedztwo Włoch i Grecji można
zaliczyć ją do krajów śródziemnomorskich,
jednocześnie od strony Węgier jest ona
krajem nizinnym, a od strony Słowenii i
Austrii – górskim. Polecam bardzo Chorwację południową. Jest tam cieplej niż na
północy...

dla siebie. Dla tych, co lubią zwiedzać,
mamy dużo pięknych miast z ciekawymi
zabytkami, np. Kraków, Wrocław, Warszawa. Dla osób, którzy lubią ciszę, spokój
i wędkarstwo mamy do wyboru kilka tysięcy
jezior, np. Mazury. Dla leniuchów polecam
nasze piękne morze Bałtyckie, nad którym
można odpoczywać całymi dniami, opalać
się oraz zażywać kąpieli. Dla lubiących
spędzać czas aktywnie polecam polskie
góry .

W RAZIE NIEPOGOGODY
Dąbrowa Górnicza: Aqua park „Nemo”
Wyprawa do Dąbrowy Górniczej może być naprawdę zaskakująca. Zwłaszcza jeśli zakończymy ją w „Aquaparku Nemo”.Tam znajdą się atrakcje dla najmłodszych, jak i dla
najstarszych pływaków. Od grzybka plującego wodą, po 25 –metrowy basen dla następców Otylii Jędrzejczak i Bartka Kizierowskiego. Nie należy oczywiście zapomnieć o zjeżdżalniach, które wręcz ubóstwiają miłośnicy adrenaliny. Najszybszą jest niebieska rura
o długości 70 metrów, do której nie boją się wejść tylko najodważniejsi. Warto też wiedzieć, że w parku wodnym „Nemo” organizowane są lekcje pływania dla najmłodszych
dzieci.
Gliwice: Palmiarnia
Jeśli zimą lub jesienią napadnie nas chandra, gliwicka palmiarnia będzie najwspanialszym
lekarstwem na tę przypadłość. Wakacyjne wspomnienia powrócą natychmiast, gdy wyruszymy na spacer pod egzotycznymi palmami. W szklarniach temperatura nie spada poniżej
20 stopni- po prostu rewelacja! Najstarsze znajdujące się tam rośliny mają po 100 lat, bo
gliwicka palmiarnia powstała dwa wieki temu w 1880 r. O tym jak wygląda deszcz lasów
tropikalnych można dowiedzieć się w jednym z tamtejszych pawilonów.
Bielsko- Biała: studio filmów rysunkowych
Mimo nie najlepszej pogody namawiam was abyście się wybrali do Studia filmów rysunkowych. Z pewnością każde dziecko, a może i nastolatek, chciałoby mieć zdjęcie
z Reksiem u boku. Niestety do tego studia nie kierują żadne znaki. Trzeba się pocieszyć
tym, że mieszkańcy całego miasta z pewnością znają drogę, aby dojechać do miejsca gdzie
powstały słynne bajki takie jak:
„Bolek i Lolek”, „Kangurek hip
hop” czy „Baltazar Gąbka”. Zorganizowana wycieczka obejmuje m.in.
krótki wykład o rodzajach animacji,
zwiedzanie pokoju zdjęć i sali do
nagrywania dźwięku. Z pewnością
warto odwiedzić bielskie Studio
i zobaczyć jak się tworzy „Bolka
i Lolka”.
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Victoria i Ola ;)
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KULTURAlnie
,,Ósmoklasiści
nie płaczą” Dennisa Botsa
Film

przedstawia historię nastoletniej dziewczyny Akkie
uwielbiającej grać w piłkę
nożną. Klasowy huligan Joep
nie toleruje dziewczyn grających w piłkę .
Dziewczyna po bójce z Joepem,
dowiaduje się o swej chorobiebiałaczce. Akkie trafia do szpitala i rozpoczyna leczenie. Mimo
choroby dwunastolatka nie traci
chęci do życia. Gdy Akkie zauważa wypadające garściami
włosy, postanawia je ściąć. Cała
klasa dziewczynki postanawia
regularnie ją odwiedzać, z wyjątkiem chuligana. Pewnego
dnia Akkie poczuła się dużo
lepiej i postanowiła za zgodą
doktora wybrać się na szkolny
obóz. Podczas gry w chowanego dziewczyna wchodzi wysoko

na drzewo i traci siły, by zejść.
Po pewnym czasie nieumiejętnego szukania klasa, zamartwiając się o Akkie, postanawia
się rozdzielić i poszukać ją.
Joep znalazł dwunastolatkę na
drzewie. Pomógł jej zejść
i wyjaśnił dlaczego nie odwiedzał jej w szpitalu. Okazało się,
że kilka lat temu jego młodszy
brat umarł na raka. Po tych
wszystkich wyznaniach Joepa
dziewczyna powoli zaprzyjaźnia
się z nim. Po kilku dniach na
obozie Akkie traci siły i trafia do
szpitala. Tam dowiaduje się, że
nie da się jej już wyleczyć. Przyjaciele Akkie nie mogą doczekać się turnieju, w którym Akkie
miała wziąć udział, ale gdy
dowiadują się, że dziewczyna
nie może zagrać, postanawiają
zorganizować turniej na placu
szpitalnym. Joep zabrał Akkie

Gitarowy Blues
Każdy z nas ma jakieś
hobby albo zainteresowania. A raczej powinien
mieć. Hobby to czynność
wykonywana w czasie wolnym dla relaksu…. Jaka czynność? To już zależy od
ciebie. Jest tego sporo, trzeba tylko
wybrać coś dla siebie. Lubisz modelarstwo? Może bardziej odpowiada ci
siatkówka? Twój wybór. Uwaga! Niektóre zainteresowania wymagają cierpliwości i dużo poświęconego czasu. Przykładem mogę być ja. Śmiało mogę
powiedzieć, że obok grania w piłkę, czy
gier komputerowych, granie na gitarze
jest moim hobby. Nie było łatwo.
Uwierzcie mi. Pierwsze podejście do
gitary miałem w wieku 7 lat. Moje palce
były wtedy zbyt krótkie i za mało rozciągnięte, by złapać niektóre chwyty. Od
razu się zniechęciłem, a gitara jak stała,
tak stała. Drugie, już trafione podejście,
to ok. 1-1,5 roku temu. Pomyślałem, że
fajnie by było sobie pograć i zaczęła się
moja przygoda z wiosłem. Moim nauczy-

do pokoju z widokiem na plac
szpitalny. Chłopiec postanowił
wyznać jej swe uczucia, po
czym wybiegł by zagrać w turnieju. Po wygranym meczu, gdy
wszyscy się cieszą, Akkie umiera. Cała społeczność szkolna
mocno przeżywa śmierć
koleżanki.
Opowieść ta jest filmem romantycznym, familijnym
a za razem dramatem . Film jest
naprawdę warty zobaczenia.

Propozycje filmów na
wakacje:
- Niebo istnieje … naprawdę,
- Trzy metry nad niebem,
- Sala samobójców,
- LOL,
- Wilk z Wall Street,
- Bling Ring.
Karolina

cielem był Internet, wspomagany
przez mojego tatę,
który w młodości
również śmigał na
wiośle. Dużo samozaparcia i wolnego czasu. Nareszcie!
Udało mi się nauczyć ponad 10 chwytów (to nie był wielki sukces, z wszystkimi odmianami i przekrojami akordów są
ich tysiące). Zebrałem się jeszcze bardziej, ponieważ przede mną była nauka
bardzo trudnych chwytów (dzisiaj wydają się banalne) czyli chwytów barowych.
Znów nastał moment kryzysu, kiedy to
zniechęciłem się całkowicie. Ale pojechałem na kolonie, gdzie na obozie gitarowym kumple i opiekunowie zakochali
mnie w gitarze. Po powrocie z kolonii
grałem płynnie barowe. Szybka decyzja.
Kupno elektryka, czyli gitary elektrycznej… Jeśli ktokolwiek myśli o graniu na
gitarze i potrzebuje podpowiedzi no to
bardzo proszę: „Zaczynaj jak najszybciej, młodszy nie będziesz, a poza tym,
blues na ciebie czeka”.
Bania
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ROZRYWKA
NIETYPOWE SPORTY
Zapewne wielu z was nie słyszało o takich dziwnych, nietypowych sportach…
Dlatego zachęcam was do przeczytania tego artykułu;). Może któraś z tych propozycji was
zainteresuje.
Hokej Podwodny- to gra drużynowa, która toczy się na dnie basenu i polega na tym, aby
wepchnąć ciężki, ważący 1,5 kilograma krążek do bramki przeciwnika.
Toe Wrestling- to specyficzna odmiana siłowania się na rękę – w tym przypadku zawodnicy używają jednak do walki nie rąk, ale bosych stóp, które zaczepione są o siebie dużymi
palcami.
Dźwiganie żon - to wymyślona w Finlandii dyscyplina, która polega na tym, że mężczyźni
ścigają się po wyznaczonych trasach, dźwigając na plecach swoje małżonki.
Bossaball- polega na tym, że uczestnicy najzwyczajniej grają w siatkówkę. Jednak skacząc przy tym na trampolinie.
Monia

ROZWIĄŻ REBUSY

Po rozwiązaniu krzyżówki
wpiszcie hasło w dolnym rogu,
wytnijcie i przynieście. Zbieranie haseł oraz losowanie odbędzie się 26 czerwca
(czwartek).
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