


 Dzień Kobiet 
Dzień Kobiet w tym roku     przygotowały   klasy drugie        

z wychowawczyniami – Panią Alicją Kwaśniewską i Panią Kamilą 
Gedert . Było bardzo wesoło  . Na scenie odtworzone zostały stare 
polskie piosenki   w wykonaniu chłopców z tych klas . Zawitały 

Czerwone Gitary z hitem „ Kto za Tobą w szkole ganiał '' 
i piosenka Jerzego Połomskiego -„Bo z dziewczynami” . Oprócz 

tego odkryliśmy talenty aktorskie . Trzeba przyznać -  aktorzy byli 
fenomenalni .Uczniowie przedstawienie zakończyli rozdając 

Paniom kartki z życzeniami , które własnoręcznie przygotowały 
dziewczyny z klas drugich z Panią Kamilą Gedert . 



Dzień Wiosny

21 marca obchodziliśmy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY . Atrakcje 
dla gimnazjalistów zaczęły się od Pokazu Talentów . Uczniowie 
szkoły mogli zaprezentować nam swoje zdolności . Jedni grali na 
instrumentach,  inni  śpiewali,  rysowali,  recytowali  wiersze, 
tańczyli.  Znalazł  się  nawet  chłopiec  interesujący  się  geografią. 
Pokazywano mu flagi, a on mówił, do jakich państw  należą oraz 
mówiono  nazwy  państw –  odpowiadał  nazwą  stolicy.  Wszyscy 
byli zdziwieni, wiedza jaką chłopiec posiadał. Wystąpiła  również 
uczennica  klasy  III  SP,  która  potrafi  stworzyć  piękne  rzeczy  z 
papieru. Następnie odbył się konkurs wiedzowy dla klas 4-6 SP
 i  1-3 gim.  Przedstawiciele  klas  musieli  odpowiedzieć na dwie 
wiosenne zagadki. Zwycięzcami zostały klasy : IV, V, VI, IA , IB, 
IIB,  IIIA  oraz  IIIB.  Na  koniec  uczniowie  z  nauczycielami 
wychowania fizycznego rozegrali mecz siatkówki.



Wywiad z Martą Kirys – hobby
Jakie masz hobby/zainteresowania  ?
Moim  hobby  są  konie.  Jazda  konna  jest  tylko  jednym  z  jego  wielu 
aspektów .

Od ilu lat jeździsz konno ?
Konno jeżdżę od wakacji 2011 więc już prawie 5 lat. 

Jak wyglądało Twoje pierwsze spotkanie z końmi ?
.Hmm... W zasadzie to nie pamiętam swojego pierwszego spotkania 
z końmi , ponieważ było ono , kiedy miałam jakieś 1,5 roku. Więc było 
to bardzo, bardzo dawno temu. Wiem na pewno, że było ono u mojego 
wujka, a konik na imię miał Czamara. 

Dlaczego akurat konie ?
Hm... w zasadzie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Gościły one w moim 
życiu od dziecka i tak już zostało do dziś i jak na razie się to nie zmieni. 
Poza tym są one bardzo empatycznymi zwierzętami. Od samego początku 
łączy mnie z nimi wyjątkowa więź. 

Masz swojego ulubionego konia ?
Tak mam swojego ulubieńca, a w zasadzie dwie ulubienice. Jedna z nich 
nazywa się Ruda , a druga Gwen . 

Opowiesz nam coś o nich ?
Zacznijmy od Rudej.  Jest  to  bardzo energiczny konik.  Ma dość  trudny 
charakter i lubi dominować nad jeźdźcem. Mimo wszystko to przytulaśny 
konik, kochający jeść wszystko, co można zjeść. Natomiast Gwen 
to wulkan energii, lecz jest mniej przewidywalna niż Ruda. Robi wszystko 
z zaskoczenia. Ze względu na jej wesoły charakterek na jazdach bardzo 



często  bryka.  Lecz  jest  to  także  bardzo  kochany  konik,  który  również 
uwielbia jeść . 

Gdzie jeździsz ?
Jeżdżę  w Ośrodku Jazdy Konnej ,,Górka”, lecz swoją przygodę 
z jeździectwem zaczynałam w prywatnej stajni mojej kuzynki . 

Dlaczego wybrałaś akurat to miejsce ?
W zasadzie na Górkę pojechałam z moją kuzynką no i  tak już zostało. 
Teraz nie wyobrażam sobie , abym miała zmienić ośrodek . 

Bierzesz udział w zawodach ?
W zasadzie tak , ale są to tylko i wyłącznie zawody organizowane u nas
 w stajni. Kiedyś marzyłam o tym , aby wyjeżdżać na zawody poza stajnie, 
lecz  po jednym z upadków na  parkurze  niestety  mój  zapał  do skoków 
przygasł. Na zawody poza stajnie wyjeżdżam jako tak zwany luzak, czyli 
siodłam,  oprowadzam  i  ogólnie  opiekuje  się  koniem  mojej  trenerki, 
podczas gdy ona ogląda parkur bądź najzwyczajniej w świecie odpoczywa 
i nabiera sił przed startem. 

Od dawna ?
W zawodach udział biorę od 2012 roku czyli już od 4 lat, a na zawody 
jako luzak od 2013 , czyli od 3 lat . 

Masz jakieś wysokie osiągnięcia ?
Nie  zawody  to  dla  mnie  tylko  forma  zabawy  nie  liczą  się  dla  mnie 
osiągnięcia , a atmosfera panująca na nich . 

Czy jazda konno jest dla każdego ?
W zasadzie tak,  aczkolwiek aby jeździć na koniu trzeba mieć bardzo dużo 
cierpliwości, determinacji oraz zawzięcia . 

Spadłaś kiedyś z konia ?
Oczywiście,  że  spadałam.  W tym  sporcie  nie  da  się  nie  spaść  każdy 
prędzej czy później w końcu spada. 

Chciałabyś w przyszłości mieć  własnego konia ?
Chciałabym, bardzo bym chciała . 



Jak by wyglądał ?
Nie ważne jak wygląda - liczy się jego charakter. 

Co daje Ci Twoje hobby ?
Moje  hobby  daje  mi  ,  a  w  zasadzie  pozwala  na  oderwanie  się  od 
rzeczywistości.  Dzięki  niemu  mogę  zapomnieć  o  problemach  życia 
codziennego. Poza tym poznaje dzięki temu wielu ciekawych ludzi oraz 
mogę dzielić  się  sobą i  moim życiem z ludźmi,  którzy również jeżdżą 
konno. 

Czy oprócz jazdy pomagasz w stadninie , opiekujesz się końmi ?
Oczywiście,  że  tak.  W zasadzie  głównie  to  robię.  Opiekuje  się  końmi, 
siodłam je, karmie, poje, prowadzę jazdy. 

Masz jakieś marzenie związane z hobby ?
Marzenia marzeniami , ale jak na razie nic więcej mi nie potrzeba niż 
to aby trwać w moim hobby jak najdłużej. 

Zdjęcia z prywatnego archiwum Marty : 





MARZENIA DROGĄ DO 
PRZYSZŁOŚCI .

Hmm.. Marzenia … Co to w ogóle jest ? 
Przeczytajcie co to są marzenia  według Dawida 

Bartkowskiego . 

-Co to są marzenia ?
-Marzenia to takie fajne coś , co trzeba spełniać . 
-A ty masz jakieś marzenia ?
-Oczywiści ! Myślę , że każdy o czyś marzy . 
-Kiedy masz zamiar spełniać marzenia ?
-W najbliższą środę :) .
-Myślisz , że Ci się uda ?
-Tak , mam taka nadzieję . 
-Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w marzeniach ?
-To, żeby je spełniać . Po co byłyby nam one gdybyśmy nic z nimi 
nie robili ? 
-Prawda , a jaki świat miałby kolor w Twoich marzeniach ?
-Hmm ..Niebieski :) ! 
-Jak myślisz – jak świat będzie wyglądał w przyszłości ?
-Pewnie wszystko będzie latać . 
-A co chciałbyś robić w przyszłości ?
-Bardzo chciałbym coś  wynaleźć ! 



Piosenka 

Dawid Podsiadło - „W dobrą stronę ''

Film

„Niezgodna '' - amerykański film przygodowy 
przedstawiający  przyszłość. Ludzie podzieleni są tam na 
podstawie cech charakteru . Główna bohaterka pasuje do 

kilku z nich i zostaje uznana za zagrożenie . 



Cytat 

Do wakacji 2016 od 25.03 zostało 90 dni . Bez 
weekendów i świąt to tylko 57 dni . 




