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J

ak wielu z Was już się zorientowało w naszej szkole
zaszło wiele zmian. Od nowego
roku szkolnego, czas nauki w
szkole podstawowej wynosi
osiem lat. Oznacza to, że nie
pójdziemy już do gimnazjum. W
związku z tą zmianą, w klasach
starszych doszły nowe przedmioty takie jak geografia, biologia,

fizyka, chemia, język niemiecki, oraz pojawili się nowi nauczyciele. Kolejną nowością,
jaką zauważył „Balonik”, są
kolorowe plakaty dotyczące
krajów europejskich na korytarzu pierwszego piętra. Plakaty
te, związane są projektem
„Bliżej Europy”, który realizują nauczyciele. Dlatego też na

godzinach wychowawczych
oglądamy prezentacje o wybranych krajach i słuchamy
piosenek w różnych językach.
Jednak najbardziej
podobają nam się nowe
schody. Idąc po nich powtarzać możemy wzory, gramatykę, daty i tak też dążymy
do wiedzy.
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Czym jest dla mnie „JAZDA KONNA” ?
Jeździectwo wymaga odwagi i wielu
wyrzeczeń oraz cierpliwości. Jazda
konna to nie tylko pasja, ale styl życia.
Dzięki koniom można latać, gdy pędzi
się 10 km/h, na zwierzęciu silniejszym
10 krotnie od nas. Serce konia i jeźdźca
bije jednym rytmem, a porozumiewamy
się bez słów. Koń potrafi zrozumieć
więcej niż nie jeden człowiek, jest istotą
na której zawsze mogę polegać. Czy
teraz rozumiecie czym jest dla mnie
jazda konna?

P

ytają mnie jaki uprawiam
sport. Odpowiadam wówczas
jeździectwo. Wielu wówczas
odpowiada, że to nie sport, że
siedzę tylko na koniu. Może… Ale czy
każdy zaufałby zwierzęciu, które warzy
pół tony?, które może połamać żebra
jednym kopnięciem?

niem unosisz się na jedną sekundę nad
ziemią i…. latasz.
Jeździectwo jest dla mnie bardzo ważne,
ale wiem, że jest tylko dla ludzi cierpliwych, delikatnych i mających serce.
Jeśli jesteś takim człowiekiem, to spróbuj jazdy konnej.
Kolejnym razem opowiem Wam jak
przebiegają konne pokazy, na których
bywam.
Natalia, klasa VI b

Jeżdżę na koniach od dwóch lat. Miałam kilka bolesnych upadków, ale i tak
kocham jazdę konną Nie czuję mimo
wszystko strachu, chociaż wiem że jeden błąd może mieć ogromne konsekwencję dla mojego zdrowia.
Na koniu skaczę od pół roku, jest to
niesamowite uczucie, gdy wraz z ko-

Rozmowa
z panem Jakubem Sieniawskim
Redakcja „Balonika” postanowiła
poznać i przedstawić Wam nową postać w naszej szkole, pana Jakuba
Sieniawskiego. Od nowego roku
szkolnego pan Sieniawski uczy nas
wychowania fizycznego oraz zasad
fair play w sporcie. jest również trenerem i kibicem piłki nożnej. O swojej pasji i nie tylko, zgodził się porozmawiać z naszym kolegą z klasy piątej , Olafem.
„Balonik”: Czy uprawia Pan jakąś
dyscyplinę sportową?
p. J. Sieniawski: Uprawiam piłkę nożną.
„Balonik”: W jakim klubie Pan trenuje?
p. J. Sieniawski: Trenuję w klubie KS
Clepardia.
„Balonik”: Jaki jest Pana ulubiony
klub piłkarski?
p. J. Sieniawski: Mój ulubiony klub to
AC Milan.

podstawowej rozgrywałem pierwsze mecze.
„Balonik”: Ile godzin w ciągu tygodnia
poświęca Pan na treningi?
p. J. Sieniawski: Na treningi poświęcam
zazwyczaj 5 do 7 godzin w tygodniu.
„Balonik”: O czym należy pamiętać
żeby być w dobrej kondycji fizycznej?
Przede wszystkim należy pamiętać o dobrej rozgrzewce przed ćwiczeniami, zdrowej diecie oraz systematycznych ćwiczeniach.
„Balonik”: Czy miał Pan jakieś kontuzje związane ze sportem?
p. J. Sieniawski: Tak. W piłce nożnej,
którą trenuję kontuzje są nieuniknione.
Kilkukrotnie skręciłem kostkę, miałem też
złamaną rękę.
„Balonik”: Czy chciałby Pan uczyć
czegoś jeszcze poza WF?
p. J. Sieniawski: Zdecydowanie nie.

„Balonik”: Kiedy rozpoczął Pan grę
w piłkę nożną?

„Balonik”: Co jest najfajniejsze w pracy nauczyciela WF?

p. J. Sieniawski: W wieku 12 lat trafiłem do drużyny piłkarskiej. Natomiast
już wcześniej, na podwórku i w szkole

p. J. Sieniawski: satysfakcję z pracy czerpię widząc postępy i zaangażowanie
uczniów a także uśmiech moich uczniów,
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którym sport sprawia radość.
„Balonik”: Ostatnie pytanie „z innej
beczki”, jakie ma Pan hobby oprócz
piłki nożnej?
p. J. Sieniawski: To prawda, że moim
głównym zainteresowaniem jest piłka
nożna, ale poza sportem bardzo lubię
obejrzeć dobry film albo przeczytać ciekawą książkę.
„Balonik”: Dziękuję za wywiad.
p. J. Sieniawski: Ja, również, dziękuję.
Olaf, klasa Vc

WSPINACZKA– MOJE HOBBY
Kraków leży w jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Dlatego też wspinaczka w
tym regionie Polski jest taka popularna. W
Krakowie jest 5 klubów wspinaczkowych:
Renisport, Forteca na ulicy Ludowej i na
Racławickiej, Avatar, oraz sekcja wspinaczkowa KS Korona. W wspinaczce występują
różne kategorie m.in.: biegi (wspinanie na
czas), wspinanie na wędkę, wspinanie na
prowadzenie, bouldery i wspinaczka w skałach na wędkę oraz na prowadzenie. W tym
sporcie używa się też różnych sprzętów,
takich jak:
hmsy

kubek

grigri

uprząż

ekspres

lina

kości

Podczas wspinania wykorzystujemy różne
chwyty: m.in.: podchwyty, klamy, oblaki,
ściski, odciągi i krawądki.
Michał, klasa Vc

O

lga Boznańska (18651940), moja ulubiona artystka, już za życia była uznana
za jedną z najważniejszych
malarek europejskich. Ta najwybitniejsza polska malarka okresu Młodej Polski urodziła się w Paryżu. Gdy miała 7
lat rodzice przenieśli się do Krakowa,
gdzie uczyła się rysunku. W wieku 12
lat wyjechała do Monachium. Uczyła
się w pracowniach tamtejszych mi-
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Galeria postaci.
Niezwykła artystka.
strzów, ponieważ kobiety nie miały tam
jeszcze prawa studiować w akademii.
Była przede wszystkim portrecistką.
Tworzyła także martwe natury, widoki

ulic i podwórek Paryża, gdzie mieszkała
od 1898 r. aż do śmierci. W kolekcjach
europejskich i amerykańskich znajduje
się ponad 3 tys. obrazów i prac studyjnych Boznańskiej. Najliczniejsze zbiory
dzieł artystki posiada Muzeum Narodowe w Krakowie.
Lena, klasa VIc
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