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 Cześć Uczniowie!  W tym numerze opiszę pozostałe miesią-

ce. Czy wiecie, skąd się wzięła nazwa czerwiec? Otóż etymolo-

gia polskiej nazwy tego miesiąca ma związek z pewnym owa-

dem – czerwcem polskim. W czerwcu bowiem zbierano jego 

poczwarki po czym suszono je na słońcu i final-

nie uzyskiwano czerwony barwnik. Lipiec pocho-

dzi od kwitnących w tym czasie lip.  Sierpień 

dawniej nazywano ten miesiąc także 

„sirzpień”. W tym okresie głównym narzędziem 

używanym przez ludność był sierp, którym ścinano zboże.  Wrzesień nawiązuje do 

kwitnących wtedy wrzosów, a październik pochodzi od wyrazu paździerz, czyli su-

cha łodyga lnu, których w tym miesiącu było najwięcej.   

A tak na koniec chciałbym się z Wami pożegnać i życzę Wam miłych wakacji! 

 Dnia 20 czerwca o godzinie 17.00 rozpoczyna się bal szóstoklasistów naszej szkoły. 

Uczniowie będą bawić się na pięknie ozdobionej sali gimnastycznej. Oprócz szalonych tań-

ców będzie można skosztować ciast przygotowanych przez naszych rodziców. Szóstoklasiści, 

spędźcie ten dzień wesoło, bo to ostatnia dyskoteka w szkole 59. Bawcie się i tańczcie z 

całych sił.  

Piotr Pełka, kl. 6b 

GŁOS UCZNIA WYDANIE WAKACYJNE 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  I M .  B O L E S Ł A W A  K R Z Y W O U S T E G O  N R  5 9  W  S Z C Z E C I N I E  

Numer 6/2016 

Czerwiec, lipiec, sierpień 

Bal szóstoklasisty 20.06. 

CO W NASZEJ SZKOLE SŁYCHAĆ? 

Dzień Dziecka 21.06. 
 

 Dzień Dziecka to nasze święto i nie 

ważne, czy chodzimy do oddziału przed-

szkolnego, czy 6 klasy i tak wszyscy jeste-

śmy dziećmi. Każda szkoła obchodzi ten 

dzień inaczej, zwykle jest on połączony z 

Dniem Sportu. Klasa 6b SP 59 świętowała 

zajadając się słodkimi kulkami od pani 

wychowawczyni oraz cieszyła się z braku 

zadań domowych w tym dniu. 

 Dzień Dziecka został ustanowiony w 

1954 roku przez organizację ONZ, po to by 

rozpowszechniać ideały i cele dotyczące 

praw dziecka. Każdy kraj ma inną datę 

tego święta. 

Piotr Pełka, kl. 6b     
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W tym numerze: 

 Zakończenie roku szkolnego przypada na piątek 24 czerwca. Wszyscy 

uczniowie czekają z niecierpliwością na swoje świadectwa i nagrody, a szcze-

gólnie uczniowie klas szóstych. Jest to dla nich ostatni dzień w  SP 59.  Szó-

stoklasiści przygotowali dla młodszych kolegów i  niespodziankę. Mogę tylko 

zdradzić, że będzie to przezabawne przedstawienie. Nie zapomnijcie drodzy 

szóstoklasiści zanieść świadectw z wynikami egzaminów do wybranych gim-

nazjów. Życzę Wam powodzenia w nowej szkole, a tym, co jeszcze zostają, 

doskonałych wyników. 

Piotr Pełka, kl.6b 

Zakończenie roku szkolnego 24.06. 

Dzień Ojca 23.06. 
Wszystkim Tatusiom  

z okazji tego święta  

życzymy: 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności  

i zadowolenia z dzieci. 

Nie zapominajcie,  

że my was  

bardzo kochamy! 
 Piotr Pełka, kl. 6b 

Jesteśmy na  stronie internetowej szkoły: 

http://www.sp59szczecin.szkolna.net/ 



mówi do taty:  
- Tato, miałem dzisiaj kartkówkę i 

nie popełniłem żadnego błędu orto-

graficznego ani gramatycznego!  

- To bardzo ładnie Jasiu, a jaki był 

temat?  

- Ułamki dziesiętne. 
 

 Jaś przychodzi do taty i mówi:  
- Tato miałem dzisiaj szczęście w 

szkole.  

- Co, dostałeś 6?  

- Nie, pani chciała mnie postawić do 

kąta, ale wszystkie były już zajęte.  
 

-Dlaczego spóźniłeś się na lekcje? -

pyta Jasia nauczyciel.  
-Bo jak szedłem do szkoły, to napadł 

mnie uzbrojony bandyta.  

-Nic Ci się nie stało?!  

-Mnie nic, ale zabrał mi zeszyt z wy-

pracowaniem.  

 

-Jasiu, co jest bliżej Polski - Księżyc 

czy Ameryka?  
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Do jakiej szkoły podstawowej Pani 
chodziła? 

Chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 

37 im. Antoniego Ledóchowskiego 
przy ul. Rydla. 

Jaki przedmiot najbardziej Pani 

lubiła w szkole? Dlaczego? 
Moim ulubionym przedmiotem była 

historia, bo z łatwością przychodziło 

mi opanowanie materiału, a także 
muzyka, bo bardzo lubiłam śpiewać. 

Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła 

kiedy Pani była dzieckiem? Dlacze-
go? 

Nie lubiłam matematyki, bo zawsze 

sprawiała mi trudność, czasem język 
polski, ale tylko dlatego że nasza 

pani była bardzo surowa i bałam się 
tego przedmiotu (hahaha). 

Czym się Pani interesowała w dzie-

ciństwie? 

Oj wieloma rzeczami: na I miejscu 
muzyka i gra na klawiszach (moja 

Wywiad z Panią Anną Jasińską 

 NASI NAUCZYCIELE 

nauka gry opierała się na tym, że 

sama się uczyłam), kolejną rzeczą 

był sport i taniec. Bardzo lubiłam też 
eksperymentować w kuchni, tworzyć 

różne słodkości, a przede wszystkim 
desery. 

Jakie jest teraz Pani hobby? Co 

Pani teraz robi w wolnym czasie? 

W wolnym czasie lubię wyjechać za 
miasto i odpocząć czy nad morzem 

czy nad jeziorem. Moją pasją nadal 
jest gra na keyboardzie,  ale lubię 

przeczytać dobrą, ciekawą książkę 

obejrzeć fajny film, wybrać się na 
basen. Uwielbiam spędzać czas w 

górach. Sporo czasu poświęcam 
także moim córeczkom, które nie 

pozwalają mi się nudzić (jest to dla 
mnie najlepszy odpoczynek). 

Jakie bajki Pani lubiła oglądać w 
dzieciństwie? Czy dalej Pani ogląda 

bajki, jeśli tak to jakie? 
Gdy byłam mała, uwielbiałam „Wilka 

Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadów-

ce była twoja babcia? - pyta pani.  
- Szczerze? - upewnia się Jasiu.  

- Szczerze!  

- Bo jest głucha.  
 

Jasiu pierwszy raz jest na basenie. Już 

miał skoczyć do basenu, kiedy usłyszał 

krzyk ratownika:  
- Stój! Czekaj! W basenie nie ma pra-

wie wody!  

- To świetnie, bo ja nie umiem pływać.  
 

Idzie Jasiu do mamy i mówi:  
- Mamo dzisiaj na lekcji robiliśmy eks-

perymenty... 

- Dobrze Jasiu, a na którą masz jutro 

do szkoły?  

- Do jakiej szkoły?  
 

Nauczycielka do Jasia:  
- Dlaczego Twoje lekcje zawsze odrabia 

ojciec?  

- Bo mama nigdy nie ma czasu.  
 

Przychodzi zadowolony Jasiu ze szkoły i 

Ania Zagadka 

 Żegnam Wszystkich w tym roku szkolnym! 

Bardzo miło mi się z wami pracowało i mam 

nadzieję, że tak wesoło będzie za rok.  

Rozwiązania poszczególnych zagadek  wyślij na E-

mail: Piotrekglosucznia@interia.pl np.  

1. statek;  2. łódka.  

Ania Zagadka poda rozwiązania w  następnym 

numerze.  Rozwiązania z poprzedniego numeru: 

1. Słońce; 2. Biedronka 

i zająca”, „Smerfy” też oglądałam, 

„Tom i Jerry.” Obecnie bajki są inne, 

ale zdarza się że oglądam” Shreka”, 
i” Misze i niedżwiedzia”. 

Czy ma Pani zwierzątko domowe, 

jeśli tak to jakie? 
Nie mam. 

Jaka jest Pani ulubiona potrawa?

Jest wiele takich potraw, ale najbar-

dziej ze wszystkich to lubię różnego 
rodzaju sałatki. 

Ile lat Pani pracuje w naszej szko-

le? 
10 lat. 

Czy Pani lubi swoją pracę? Dlacze-

go? 

Bardzo ją lubię, sprawia mi ona dużo 
radości i  satysfakcji.  

Dziękuję za udzielenie wywiadu. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

- Księżyc.  

- Jesteś pewien?  

- Tak, bo od nas Księżyc widać, a Ameryki 

nie.  

Piotr Pełka, kl. 6b 

Co mówi Lewandowski u fryzjera– gol! 

Maja Zimnoch, kl. 6b 
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Lato astronomiczne rozpoczyna się 22.06.  Tą porę roku 

lubi chyba każdy uczeń. Już niedługo wakacje, więc przy-

gotujcie kąpielówki, walizki i okularki. Woda jest już w 

czerwcu całkiem ciepła, a co dopiero w lipcu i w sierpniu. 

Niektóre osiedla np. os. Słoneczne przygotowują festyny z 

okazji zbliżającego się lata. Zachęcam do przyjścia. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

CO NAS INTERESUJE... 

Drodzy szóstoklasiści! 

 To już ostatnie dni w tej szkole, ostatnie lekcje. Już niedłu-

go ja, jak i wy opuścimy tę szkołę ze świadectwem ukończenia 
szkoły podstawowej. Nie smućcie się, czeka Was nowa przygo-

da– gimnazjum! Cieszcie się i korzystajcie z wakacji, które 

nadejdą już wkrótce! 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Początek Lata 22.06 Pożegnanie szóstoklasistów 

 Na początku czerwca odbył się Złaz, coroczny szkolny 

sobotni rajd po Puszczy Bukowej. W tym roku obchodzimy 

56 rocznicę założenia szkoły. Oprócz spaceru po lesie w 

planie były także konkursy i dodatkowe atrakcje. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Złaz 04.06 

Narodowy Dzień Pamięci 

Powstania Warszawskiego 

01.08. 

Święto Wojska Polskiego 15.08. 

Dzień Solidarności i Wolności 

31.08 

Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny 15.08 

 To Polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 

od 2010 roku w dniu 1 sierpnia. Dzień ten nie jest dniem 

wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione ze względu 

na dzielnych Polaków, którzy postanowili odbić Warszawę 

z rąk okupanta. Ich trud nie powiódł się niestety, ale mi-

mo lepiej uzbrojonych i miejących przewagę liczebną 

Niemców utrzymali Warszawę przez ponad 2 miesiące. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

 Jest to święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej polskiej, ob-

chodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy War-

szawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-

bolszewickiej.  Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od 

pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świę-

tem Wniebowzięcia Matki Bożej. W okresie II Rzeczypospoli-

tej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w 

obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku. Wybrano dzień 15 

sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 roku w godzinach nocnych 

pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie 

Wieprza pod Kockiem.       

Maja Zimnoch, kl. 6b, Piotr Pełka, kl. 6b 
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Święto_Wojska_Polskiego 

 Jest to przedmiot wiary dotyczący wzięcia Maryi do 
nieba zarówno z ciałem jak i z duszą. Teolodzy katoliccy 

mówią, że Maryja została wzięta do nieba za sprawą mo-
cy bożej. W Polsce święto to jest nazywane również świę-

tem Matki Bożej Zielnej. W całym kraju święto to jest ob-

chodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody 
mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się 

tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, 
a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z 

całej Polski właśnie na to święto. W innych częściach 

kraju często wiąże się ono ze świętem dożynek.  
Piotr Pełka, kl. 6b  

  Jest to polskie święto państwowe, obchodzone co 

roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, usta-

nowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków 

do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątko-

wał proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy 

Środkowej i Wschodniej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od 

pracy. Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisa-

nie porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), 

w Gdańsku (31 sierpnia) i wJastrzębiu-Zdroju (3 września). Za 

symboliczną datę przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie 

porozumienia w Gdańsku.  

Piotr Pełka, kl. 6b 
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 Celem organizacji UNESCO jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także 

wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię. Słowo  po łacinie oznacza 

„łączę się w jedno”, a rozwinięcie nazwy organizacji po angielsku brzmi United Nations Educational, Scientific and Cultu-

ral Organization. UNESCO objęło szczególną ochroną międzynarodową szereg obiektów mających unikatową wartość kul-

turową bądź przyrodniczą dla ludzkości i wpisało je na listę światowego dziedzictwa. W Polsce na tej liście znajdują się: 

Skarby UNESCO w Polsce 

 Akwarium Gdyńskie (Gdynia) 

 Centrum Nauki Kopernik (Warszawa) 

 Europejskie Centrum Bajki (Pacanów) 

 Fokarium (Hel) 

 Jurapark (Bałtów) 

 Muzeum Zabawy i Zabawek (Kielce) 

 Park Dinozatorland (Zator) 

 Park Miniatur (Inwałd) 

 Park Rozrywki i Edukacji Rabkoland (Rabka– Zdrój) 

Jeśli masz okazję zwiedzać Polskę proponuję: 

Ińsko 

Piękne, duże jezioro Ińsko (jedno z  najczystszych w Polsce) z wieloma atrakcjami (kajaki, rowery wodne),  Iński Park 

Krajobrazowy, Ińskie Lato Filmowe.  

Wakacje w naszym województwie 

KĄCIK PORAD 

 Wakacje to czas odpoczynku od szkoły. Dużo osób nie ma planów na wakacje, nie wie gdzie pojechać i nudzi się w do-

mu. Dla takich osób podam kilka propozycji wyjazdu na wakacje: 

Świnoujście 

Rejs wodolotem ze Szczecina do Świnoujścia, na miejscu długa plaża, promenada, amfiteatr, Muzeum Rybołówstwa 

Morskiego, Fort Gerharda. 

Trasa rowerowa Pobierowo- Pogorzelica 

Trasa, na której znajdują się: krzyż w Pustkowiu, Ściana w Trzęsaczu i latarnia w Niechorzu. Oprócz zabytków są również 

dość czyste plaże, w tym dzika plaża w Pogorzelicy. 

Międzyzdroje 

Aleja Gwiazd, Molo na plaży, wybieg żubrów, 0ceanarium,  latarnia Kikut, ścieżki przyrodnicze w lesie, na łąkach i w 

mieście,  Muzeum przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego 

Nowe Czarnowo 

Krzywy Las – pomnik 

przyrody   

Kołbacz 

Zespół klasztorny pocy-

sterski. 

Gryfinio 

Centrum Wod-

ne Laguna  

 Miasto Kraków, 

 Stare Miasto w Warszawie, 

 Świadectwo epoki  holokaustu — Muzeum Au-

schwitz-Birkenau, 

 Kopalnia Soli w Bochni, 

 Kościoły Pokoju na ziemi śląskiej, 

 Ekosystem Europy — Białowieski Park Narodowy, 

 Park Mużakowski– obraz malowany roślinnością, 

 Malbork– najpotężniejsza twierdza Europy, 

 Kalwaria Zebrzydowska, 

 Drewniane świątynie południowej Małopolski, 

 Toruń– miasto Kopernika, 

 Hala Stulecia we Wrocławiu, 

 Zamość– perła renesansu               Piotr Pełka, kl. 6b    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Rybo%C5%82%C3%B3wstwa_Morskiego_w_%C5%9Awinouj%C5%9Bciu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Rybo%C5%82%C3%B3wstwa_Morskiego_w_%C5%9Awinouj%C5%9Bciu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_Gerharda_w_%C5%9Awinouj%C5%9Bciu


O Rózi  i siedmiu krasnoludkach 
autor:  Piotr Pełka 

 

Pożegnanie redaktora gazetki 
 Ze względu na zakończenie szkoły podstawowej, chciałbym uroczyście pożegnać się z 

opiekunem gazetki Panią Edytą Michnik, korektorem Panią Justyną Nowakowską oraz ze 

wszystkimi dziennikarzami, a szczególnie Kubą Józefowiczem, Mają Zimnoch, Mają 

Szczepanek, Zuzanną Osińską, Maćkiem Wojciechowskim, Julią Płosą, Małgorzatą 

Dembowską, Marcelem Nowotczyńskim, Alicją Łukawską i Mają Wiśniewską. Dziękuje za 

miłą  współpracę i życzę wielu sukcesów. Pozdrawiam także sympatyków gazetki. 

      Piotr  Pełka, redaktor główny „Głos Ucznia” 

Str. 5 

   Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za sied-

mioma rzekami w ogromnym lesie u podnóża góry stała 

mała chatka z kamienia. W chatce mieszkało siedmiu 

krasnoludków. Krasnale lubili się bardzo i chętnie sobie 

pomagali w ciężkiej pracy. Większość dnia spędzali w 

kopalni węgla i diamentów, a później zajmowali się ogrod-

nictwem. Nikt nie wiedział, że te małe, pracowite i skrom-

ne ludki ukrywają wielką tajemnicę. Ale czy na pewno 

nikt. 

 Wczesnym rankiem krasnoludek Grubcio obudził się i 

usłyszał dobiegający z ogrodu płacz. Obudził całą resztę i 

krasnale pobiegły sprawdzić co się stało. Na grządce z 

dyniami siedziała mała dziewczynka. Krasnoludki podbie-

gły do niej, a Jagódek zapytał czemu dziewczynka płacze. 

- Nazywam się Rózia i zgubiłam się w lesie. Jestem głod-

na,  i strasznie bolą mnie nogi. Czy mogłabym u was prze-

nocować? 

Krasnoludki poczuły, że muszą jej pomóc i zaprosiły 

dziewczynkę do domku. Gdy Rózia odpoczęła poprosiła 

Kamyka o pokazanie całego domku. Zaglądała ciekawie 

w każdy kąt, nawet ten najmniejszy. Poprosiła nawet o 

wejście na strych. Na strychu była biblioteka. Rózia od 

razu zaczęła przeglądać książki. Kamyk ucieszył się, że 

przybyszka znalazła sobie zajęcie i poszedł z kolegami do 

kopalni. 

 Po powrocie krasnoludki zastały w domu wściekłą Ró-

zię. 

-Gdzie wy byliście!?- krzyknęła zdenerwowana. 

- Pracowaliśmy w kopalni, czy coś się stało? 

- Nic takiego — odpowiedziała Rózia. Martwiłam się o was, 

a gdzie jest kopalnia? Jeszcze nigdy nie byłam w kopalni. 

- Czy to daleko? Chciałabym pójść i zobaczyć jak pracuje-

cie. 

- Dobrze! Ale dopiero jutro. 

Kiedy Grubcio poszedł szykować kolację, Rózia szeptem 

powiedziała mu, że słyszała Sosenka jak marudził na nie-

smaczne obiadki. Później powiedziała Kamyczkowi, że 

Grubcio przezywał go od leniuchów. Wieczorem powie-

działa Strumykowi, że Jagódek śmieje się z jego grubego 

brzucha, a Jagódkowi, że Strumyk oskarża go o niekole-

żeńskość. W podobny sposób Rózia skłóciła pozostałe 

krasnoludki. 

 Rano wszystkie krasnoludki były obrażone i nie odzywały 

się do siebie. Podobnie w drodze do kopalni. W kopalni Ró-

zia zaproponowała: 

- Który z was najlepiej pracuje? Zróbmy wyścigi. 

Krasnale rozbiegły się po kopalni i zaczęły ścigać się w ko-

paniu najdłuższych korytarzy. Mijały godziny. Krasnale ze-

brały się w końcu przed wejściem do kopalni. Okazało się, ż 

nie ma nigdzie Rózi. Zaczęły więc szukać dziewczynki. Wtem 

niebo zasnuło się czarnymi chmurami, opadły wszystkie 

liście z drzew, a wokół rozległ się głośny  śmiech. Krasnale 

zamarły z przerażenia. 

-Księga czarów — krzyknęły i pobiegły do długiego korytarza 

prowadzącego do tajnej skrytki. Skrytka była pusta. Krasna-

le zrozumiały, że Rózia to czarownica, która podstępem wy-

kradła księgę. Świat był w niebezpieczeństwie. 

- Musimy odzyskać księgę! - Zawołał Marudek. 

Zaczęły się uzbrajać i planować atak. Tymczasem czarowni-

ca zaklęła wszystkie niedźwiedzie, aby złapały krasnale, lecz 

nie  wiedziała, że pod lasem jest sieć labiryntów wykopana 

przez krasnale. Nie zauważone przez niedźwiedzie krasnale 

dostały się pod wieżę strzeżoną przez smoka, który zieje raz 

ogniem raz lodem. Krasnale po cichu zakradły się do smo-

ka, najpierw zobaczyły łańcuch na jego łapie, a potem, że 

smok mocno śpi. Grubcio zakradł się po cichu do stwora i 

uwolnił go. Nagle smok obudził się. Zobaczył uwolnioną łapę 

i spojrzał żółtymi ślepiami na krasnala. Podniósł nosem bra-

mę wieży i odleciał. Krasnale wbiegły do wieży.  W drzwiach 

jednak stała czarownica Czarna Róża. Podniosła  różdżkę, 

by rzucić zaklęcie i zamienić krasnale w zające. Chciała dać 

je na pożarcie wygłodzonym niedźwiedziom. Rzuciła czar.  

Jagódek zareagował błyskawicznie, wyciągnął małe lusterko 

z kieszeni, którym dawał sygnały świetlne w kopalni i odbił 

czar w stronę wiedźmy. Czarna Róża zamieniła się w zwykłą 

różę, a wszystko, co stworzyła łącznie z wieżą, zniknęło. Kra-

snale odłożyły magiczną księgę na miejsce i wróciły do swo-

ich codziennych zajęć o wiele mądrzejsze. 
 

Morał: 

 Nie daj się prowokować i nie słuchaj plotek jak Krasna-

le. Ktoś, kto chce ci dokuczyć będzie mówił niestworzone 

rzeczy, abyś się obraził i nie był ostrożny, a on mógł wygrać. 

 

OPOWIADANIA  

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„Nie daj się prowokować i nie 

słuchaj plotek ...” 
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 Cześć, nazywam się Bartosz Kapustka i mam 19 lat . Uro-

dziłem się 23 grudnia w Tarnowie. Grę w swoim pierwszym 

klubie zacząłem w wieku 6 lat dzięki mojemu tacie, Kazi-

mierzowi Kapustce, który także był piłkarzem Tarnovi Tar-

nów. W Tarnovi grałem aż do 2012 roku. W sierpniu 2012 

roku przeszedł do Cracovii, gdzie dwa miesiące później zo-

stałem włączony do pierwszej drużyny tego klubu. W repre-

zentacji zadebiutowałem 7 września 2015 roku w meczu z 

Gibraltarem kiedy to w 75 minucie strzeliłem swojego de-

biutanckiego gola. W klubie, jak i w reprezentacji, najczę-

ściej występuje na pozycji pomocnika. 

Maja Zimnoch, kl. 6b 

 

Cześć, nazywam się Arkadiusz Milik. Mam 22 lata. Urodzi-

łem się 28 lutego w mieście o nazwie Tychy położonym w 

województwie Śląskim. Moim pierwszym klubem jest Roz-

wój Katowice gdzie pod okiem Sławomira Mogilana treno-

wałem od 6 roku życia. W 2011 roku podpisałem kontrakt 

z Górnikiem Zabrze. W 2012 roku przeszedłem do Bayernu 

Leverkusen. W 2013 roku z Bayernu wypożyczył mnie Aus-

burg gdzie grałem rok. W 2014 roku zacząłem grę w Ajaxie 

Amsterdam w którym gram do dziś. Polskę reprezentuję na 

pozycji napastnika.  

Maja Zimnoch, kl. 6b 

 

GOŚĆ SPECJALNY 

        SPORT 

 Kajakarstwo to dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj turystyki lub rekreacji, wykorzystująca kajaki i kanadyjki. 

Kajak i kanadyjka (canoe) znane były w starożytności, chociaż historię kajaka wiąże się z Eskimosami ("ka-i-ak" – "męskie 

czółno eskimoskie"), a kanadyjki z Indianami północnoamerykańskimi, głównie z Kanady. Łódź była w wielu miejscach jed-

nym z podstawowym narzędzi człowieka już od najdawniejszych czasów. Służyła mu do podróżowania, polowania i walki. 

Kajakarstwo trafiło do Europy (Wielkiej Brytanii) na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku. Zaczęto wtedy używać łodzi wzorowa-

nych na kajakach eskimoskich. Pierwszy na świecie klub kajakarski założył Szkot John MacGregor, który w 1865 roku zbu-

dował Rob Roya – kajak drewniany z poszyciem klepkowym, przepływając nim następne rzeki Wielkiej Brytanii i w Europie. 

W latach 70. XIX wieku rozpoczęto w Kanadzie produkowanie drewnianych kanadyjek wzorowanych na indiańskich ło-

dziach z kory brzozowej. Te drewniane kanadyjki stały się wkrótce równie popularne jak kajaki. 

19 stycznia 1924 roku w Kopenhadze powstała organizacja  IRK (Internationale 

Repraesentschaft fuer Kanusport), która zmieniła nazwę po II wojnie światowej na 

ICF (International Canoe Federation), która ustanowiła  dyscypliną sportową. 

Kajakarstwo sportowe można podzielić na: 

 kajakarstwo klasyczne (regatowe, nizinne), 

 kajakarstwo górskie, 

 żeglarstwo kajakowe, 

 kajak-polo (gra z piłką), 

 rodeo kajakowe (freestyle kajakowy) – rodzaj akrobatki, najmłodsza odmia-

na kajakarstwa.  

Kajakarstwo 

Bartosz Kapustka 

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów z problemami w nauce z języka polskiego, matematyki lub języka obcego. 

Uczniowie nie wstydźcie się przychodzić, dzięki temu osiągniecie lepsze wyniki w nauce i więcej zrozumiecie. 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Zajęcia wyrównawcze 

Arkadiusz Milik 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_wodne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjka_(%C5%82%C3%B3d%C5%BA)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjka_(%C5%82%C3%B3d%C5%BA)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indianie_Ameryki_P%C3%B3%C5%82nocnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_50._XIX_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_60._XIX_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/1865
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_70._XIX_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanadyjka_(%C5%82%C3%B3d%C5%BA)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajakarstwo_g%C3%B3rskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajak-polo

