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UCZNIOWIE Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ
W I SEMESTRZE 2018/2019
KLASA IMIĘ I NAZWISKO
ŚREDNIA OCEN
IVa
Kinga Mazurkiewicz
5,00
IVb
Szymon Geppert
5,27
IVc
Borys Dominiak
5,36
IVd
Maja Glazińska
5,00
IVd
Miłosz Nawrot
5,00
Va
Oliwia Andryjowicz
5,33
Vb
Aleksandra Piasecka
5,33
Vb
Miłosz Krzyżewski
5,33
Vc
Hanna Pilarska
5,25
Vd
Maja Brożek
5,75
VIa
Adam Kawczyński
5,18
VIb
Oskar Biesiada
5,82
VIc
Zuzanna Głuczkowska
5,27
VIIa
Damian Jąg
4,37
VIIb
Szymon Bodak
5,07
VIIc
Ignacy Forysiewicz
5,71
VIIIa
Zofia Kowalska
5,62
VIIIb Hanna Wilczyńska
5,57
VIIIc
Urszula Dutkowska
5,50

Czy to prawda, że w przeszłości grał pan na trąbce?
Tak, to prawda. Przez kilkanaście lat utrzymywałem
się z grania na trąbce. Byłem muzykiem w
Orkiestrze Wojskowej w Wałczu. Teraz gram już
tylko dla siebie, dla przyjemności.
Matylda Wyrzykowska
PS Właściwie to z Szybkiej Piątki wyszedł
pełnoprawny wywiad, za który Panu bardzo
dziękujemy! Do zobaczenia na przerwie!

W następnym numerze Sergiusz Jażdżewski
o Star Wars, a Dominik Kurzak o sympatiach
i antypatiach w Hobbicie.

Zawody rejonowe w piłkę koszykową
W środę 20 lutego odbyły się wałeckie zawody w
koszykówkę. Nasza szkoła była gospodarzem. Przyjechały do
nas reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły
Podstawowej nr 4. Mecze rozgrywane były w kwartach, a
każda z czterech części meczu trwała siedem minut.
Drużyna chłopców wygrała wszystkie mecze.
Kornelówka – Czwórka 31:7
Kornelówka – Piątka 6:3
Dziewczyny z naszej szkoły rozegrały tylko jeden
mecz, który zresztą wygrały z dużą przewagą.
Kornelówka – Piątka 48:2
Zwycięzcy otrzymali niesamowity puchar, który
został włączony do naszej szkolnej kolekcji! Rozgrywka
dostarczyła wiele pozytywnych emocji oraz spontanicznego
dopingu na trybunach.
Oskar Biesiada

5 szybkich pytań do…
Pana Bogumiła Solarskiego, który od kwietnia 2017 roku
prowadzi sklepik w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu
Jaki produkt ze swojego asortymentu lubi Pan najbardziej?
Osobiście najbardziej lubię produkty „zdrowej żywności”,
czyli soki owocowe tłoczone bez dodatków cukru, sorbety
owocowe, szaszłyki owocowe polane gorzką czekoladą oraz
suszone owoce i warzywa.
Jaki produkt dzieci kupują najchętniej ?
Rano najczęściej sprzedają bułki z wędliną i warzywami oraz
z żółtym serem. Produktem, który bardzo dobrze sprzedaje
się przez cały dzień, od godziny 7 rano do zamknięcia
sklepiku są lody. I to niezależnie od pory roku. Dzieci
chętnie kupują też wodę niegazowaną, popcorn, a także
tosty.
Co jaki czas wymienia Pan towar?
W zasadzie towaru nie wymieniam , tylko uzupełniam .
Kontroluję, które produkty się kończą i zamawiam je u
dostawców. Stopniowo też rozszerzam asortyment
produktów, wprowadzając coraz to nowe artykuły do
sprzedaży.
Dlaczego nie sprzedaje już Pan gofrów ?
Z bardzo prostej przyczyny – po prostu brakuje mi czasu na
ich przygotowanie. W poprzednich latach miałem mało
klientów. W zasadzie obsługiwałem ich tylko na przerwach,
a czas kiedy trwały lekcje wykorzystywałem na
przygotowanie produktów. Koło godziny 11:00 kończyłem
robienie kanapek i mogłem zabierać się za koktajle
truskawkowe, szaszłyki owocowe i gofry. W tym roku
szkolnym sytuacja się diametralnie zmieniła. Od czasu kiedy
zacząłem sprzedawać lody i słodycze w sklepiku, pojawiły
się nowe twarze, nowi klienci, którzy wcześniej z niego nie
korzystali. Teraz obsługuje moich małych i trochę większych
klientów nie tylko na przerwach, ale i w czasie lekcji.
Zakupy robią wówczas te osoby, które są przed zajęciami
albo już po lekcjach, często wykorzystując sklepik jako
namiastkę świetlicy. Ręce mam wszak tylko dwie, a
poświęcając czas na obsługę, brakuje mi go na produkcje
m.in. gofrów.
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Bezpieczne zjeżdżanie na nartach
Cześć! Pomimo, że ferie za nami, chciałabym wam w kilku krokach przedstawić ogólne porady
dotyczące szusowania na nartach, dobierania sprzętu, wybierania stoków i zachowania na trasie.
Krok 1. Przygotowanie
Żeby móc w 100% cieszyć się z jeżdżenia na nartach trzeba się przygotowywać fizycznie. Ćwiczyć
mięśnie ud, ponieważ są one kluczowe podczas jazdy (jeździ się na ugiętych kolanach). W moim przypadku te
mięśnie wzmacniam podczas treningów karate i zajęć z jazdy konnej- oba te sporty bardzo kładą nacisk na nogi.
Ćwiczyć można zacząć dwa, trzy miesiące przed samym wyjazdem.
Krok 2. Dobieranie sprzętu
Nieważne czy planujecie zakup własnego sprzętu narciarskiego, czy będziecie wypożyczać sprzęt na miejscu,
musicie mieć odpowiednio wybrane narty, buty narciarskie, kijki, gogle i kask. We wszystkich przypadkach
najpewniej pomoże wam obsługa stoku, ale warto wiedzieć na co zwracać uwagę.
Jeśli chodzi o narty, to powinny sięgać brody (jeśli ktoś jest zaawansowany
to dłuższe, jeśli ktoś jest początkujący to krótsze), być dostosowane do wagi i do
butów. Buty powinny być bardzo ściśle dopasowane do nogi, ale nie mogą nigdzie
uwierać. Z mojego własnego doświadczenia wiem, że trudno jest znaleźć idealne
buty, na przykład jeśli ktoś ma bardzo wąskie stopy albo szeroką łydkę.
Następnie opcja niekoniecznie obowiązkowa, ale przydatna, czyli kijki.
Powinny sięgać około okolicy talii. Często podczas jazdy odpadają z nich tzw. talerzyki, czyli kółka z plastiku u dołu
kijka. Przydaje się sprawdzanie, czy żaden z nich nie jest pęknięty. Pozycja bardzo przydatna – gogle. Gogle dobiera
się do kasku, dobre gogle nie parują podczas jazdy. I ostatni, ale nie mniej ważny, czyli kask. Możemy zauważyć wiele
osób jeżdżących bez kasku, ale wierzcie mi, że nawet kiedy wydaje się wam, że świetnie jeździcie ktoś może
najzwyczajniej w świecie na was wjechać. Kask jest obowiązkowy dla osób poniżej 18. roku życia i uważam, że dla
wszystkich innych też się bardzo przydaje. Jeżdżenie bez kasku na głowie to przeogromne ryzyko, żeby nie
powiedzieć głupota. Ubierajcie kaski na stok.
Krok 3. Wybieranie stoków
Stoki narciarskie są podzielone kolorami: zielony, niebieski, czerwony, czarny. Poniżej znajduje się
wyjaśnienie tych kolorów. Uwaga – oznaczenie stoków zależy od kraju, w którym jeździcie. Jeśli dopiero uczycie się
jeździć albo jesteście początkujący to odpowiednie dla was stoki to zielone, są łagodne i często ratrakowane. Jeśli już
trochę umiecie jeździć odpowiednie dla was stoki to łagodne niebieskie. Jeśli jesteście średnio zaawansowani, to
serdecznie polecam jeżdżenie na niebieskich trasach, na których można się rozpędzić, możecie spróbować zjechać z
jednego z łagodniejszych czerwonych, ale uważajcie: czerwone trasy nie są tak często ratrakowane i jest na nich
mnóstwo muld (wybojów, głębokiego śniegu, itd.) Jeśli jesteście bardzo dobrym narciarzem to jeździcie na trasach
czerwonych i czarnych, czarne trasy są dla osób zaawansowanych (mnóstwo muld, bardzo strome i wąskie).
Krok 4. Zachowanie na stoku
Na stoku jest jedna podstawowa zasada: uważasz na osobę przed tobą, niżej od ciebie. W dobrym guście
jest podanie komuś narty albo kijka, jeśli wypadły. Jeżeli ktoś się przewrócił podjechać zapytać, czy wszystko jest
dobrze, pomóc wstać. Jeśli ktoś ma kontuzję wbija się narty w śnieg w znak X i dzwoni się po pomoc. Jest to może
oczywiste, ale nie wjeżdżać w ludzi.
Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą wam w bezpiecznej i radosnej jeździe na nartach.
Ola Niewulska
Jak to zapisać?
Andrzejki lub andrzejki, Mikołajki czy mikołajki, temat – dylemat.
Odwieczny nasz problem – wielką czy małą literą, jak to zapisać? Postanowiłem wyjaśnić zagadnienie przy użyciu słownika języka polskiego.
Otóż okazuje się, że andrzejki i mikołajki, jak i sylwester lub walentynki
piszemy od małej litery, ponieważ są to zabawy i zwyczaje, a nie nazwy
świąt. Ciekawostką jest, że Mikołajki piszemy od dużej litery, gdy nazwy
tej używamy jako określenia miejscowości położonej na Mazurach.
Walentynki to kolejny wyraz , który czasami piszemy od wielkiej, a czasami od małej litery. Zwyczaj obchodzony 14 lutego, w dniu św. Walentego
to walentynki, ale dwie małe Walentyny nazywane będą Walentynkami
– podobnie Andrzejki (dwaj mali Andrzeje) i Mikołajki (w sensie dwóch
małych Mikołajów). Proponuje więc trzymać się tych zasad, a wszystkim
walentynkom/Walentynkom życzę dużo miłości .
Dominik Górnik
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