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Minitest wakacyjny
MINITEST WAKACYJNY
Zakryj odpowiedzi po prawej stronie i
spróbuj odgadnąć jaka jest właściwa
odpowiedź

Zdrowe opalanie:
Promienie słoneczne są najntensywniejsze
w godzinach:
A) Od 11 do 15
B) Od 9 do 13
C) Od 14 do 18

(A)

Kleszcze:

Prewencja objawów patologicznych:

Przebywając na świeżym powietrzu
możemy narazić się na
niebezpieczeństwo zakażenia się
infekcją z kleszczy. Nie należy
wtedy:

Co to jest GAMBLING?
A)
Notoryczne żucie gumy do żucia
B)
Zabawy na automatach, komputerach,
gry hazardowe
C)
Sport
(B)

A)Smarować olejem lub kremem
uszkodzone miejsce
B) Ostrożnie wyjąć kleszcza
wahadłowymi ruchami
C)wyjąć kleszcza przy pomocy
specjalnej karty
(B,C)

Co to jest PREWENCJA?
A)
Teoria, mająca na celu zapobieganie
problemom
B)
Lekarstwo leczące uzależnienie od
czegoś
C)
Miasto we Włoszech
(A)
Czy wiesz co jest marihuana?

By zapobiedz oparzeniom słonecznym
należy:
Wypić litr wody
Użyć kremu do opalania, który
zawiera UV filtry
C)
Nie wychodzić na słońce w południe
(B, C)
Najlepszym lekarstwem na poparzenia
jest:

A)
B)
C)

A)
B)

A)
B)
C)

Bepanthen spray
Okłady z zimnej herbaty, jogurtu,
twarogu
Kąpiel w słonej wodzie
(A, B)

Niebezpieczna roślina uzależniająca
Marka samochodu
Lekarstwo
(A,C)

Alkohol zabija:
Kleszcze mogą przenosić infekcje do
zachorowania na:
A)
B)
C)

glukozę
boreliozę
laktozę

A)
B)
C)

Nudę
Czas
Komórki mózgowe oraz podstawowe
organy ludzkiego ciała
(C)
Przeżyj wakacje bezpiecznie!

Dorota Koch

(B)

Propozycje na wakacje/Tipy na prázdniny
Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu
To miejsce, które powinno się odwiedzić. Znajduje się w Ustroniu Zawadziu.
Jedną z ciekawszych
akcji są muflony i daniele,
które
swobodnie
przemieszczają
się
wśród zwiedzających, i

które można karmić z ręki. Ale
największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia,
gdzie o wyznaczonych porach
wykfaliwikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy
podczas ich lotów.
Aquapark
Místek

Olešná

Frýdek-

Další zajímavou atrakcí
je
aquapark
Olešná. Naleznete

zde bazén 28,5 x 18 m,
obří tobogán 90 m, divokou
řeku 23 m, vodní chrliče a děla, lavice a masážní trysky,
houpací bazén, proudový kanál,
perličkovou koupel, masáže
nohou, whirlpool, šplhací síť,
dětský nerezový bazén s vodními atrakcemi.

Dominik Rusz
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Wywiad z panią redaktor Izabel ą Kraus-Żur
rzeczy, są wyjazdy.Jednak

Gdyby pani złapała złotą

staramy podzielić się

rybkę, jakie życzenia

obowiązkami dziennikarskimi z

miałaby pani spełnić?

kolegami.

Co panią najbardziej cieszy w
pracy dziennikarskiej?

By ludzie w końcu zmądrzeli

Co pani robi, gdy pani jest

By ludzie zastanawiali się ,

w domu?

co robią jeszcze przed tym

Poświęcam się czteroletniej
córce, z którą uwielbiam

Niezależność ( względna )...to jeden
z zawodów , w którym jest spore
pole manewru, duża wolność, co mi
bardzo odpowiada.
Jak wygląda typowy dzień
zawodowego dziennikarza?
Dziennikarz nie ma typowego dnia,
dzień zależy od tego , co się właśnie
dzieje. Są jednak typowe tygodnie ,
są narady , są ciekawe imprezy...

Jakie cenne rady

prace domowe...czasami

udzieliłaby pani naszej

poczytam inne gazety.

redakcji?

W jakich czasopismach lub

Rady dla wywiadu: Trzeba

gazetach pani pracowała?

przygotować sobie pytania,

Aktualnie pracuję dla
trzynieckiego Hutnika.Chyba
przed 20 laty pracowałam w
Głosie Ludu, był też Zwrot.
Będąc w Warszawie pisałam
artykuły do Rzeczpospolitej,
Przeglądu Gastronomicznego,

siebie?

pracowałam w Polskiej Agencji

wolnymi weekendami, bo wtedy
często dzieją się najciekawsze

Prasowej, dużo też
tłumaczyłam. Lubiłam
pracować jako wolny strzelec.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí se
slaví každoročně 1. června. Má upozornit světovou veřejnost na práva a
potřeby dětí. Svátek
dětí se slaví v mnoha
zemích světa. Den dětí
se poprvé slavil 1. června
1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné
datum, tedy 1. červen,
bylo stanoveno až na

Zdrowie dla wszystkich

spędzać czas. Prócz tego mąż,

Czy ma pani jakiś wolny czas dla

Czasami tak, jest jednak problem z

niż to zrobią

mezinárodní konferenci
pro ochranu dětí v roce
1952.
Děti slaví svůj svátek různými hrami, soutěžemi a spoustou veselí
a určitě rádi jedou s
rodiči na pěkný výlet
nebo uspořádají dětskou
párty.

Jak jste strávili den
dětí vy? Napište nám na
náš web www.dziennikarz
-koszarzyska.eu
a odměna vás nemine.

Markéta Lipková

na początku miałyby być
pytania sprawdzające ( takie
lżejsze ) , potem pytania
treściwe – nadające ton
całej rozmowie, w końcu
pytania, których nikt nigdy
nie zadawał. Trzeba też cały
czas pamiętać o kontakcie
wzrokowym ze swoim
rozmówcą.

Rozmawiała Adriana Samiec
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Anketa
Pt al i j s m e s e žák ů p á t é tř íd y j ak s e t ěš í do n ov é š koly v a p o
č e m s e j i m bu d e v B y s tř ici st ý sk a t
NA CO SE TĚŠÍTE DO NOVÉ ŠKOLY

Filip Durlok – obědy, nové kamarády
Kuba Kantor - tělocvik
Vojtěch Dyrčík - nové kámoše
Markéta Lipková - kamarády
Katka Cieciotková - obědy
Denisa Puczoková - obědy
Tomáš Kantor - větší prostor
Petr Szmek - na počítače
Dodo Rusz - nowych kolegów
Benio Mazur - nowych kolegów

PO ČEM SE VÁM BuDE
STÝSKAT V BYSTŘICI
Filip Durlok - družině, mojí sestře
Jakub Kantor - kámoších,učitelích
Vojtěch Dyrčík - kámošich,učitelích
Markéta Lipková - kamarádech,učitelích, mladší sestře
Denisa Puczoková - kamarádech
Katka Ciecotková - přátelích
Tomáš Kantor - mojí sestře
Petr Szmek - stolním fotbale
Dodo Rusz - kolegami
Benio Mazur - przyjaciółmi z polskiej
i czeskiej klasy

Loučíme se s pátou třídou/ żegnamy piątą klasę

Podívejte se na kreslené
portréty naších
kamarádů z páté třídy
——
Przyjrzyjcie się
portretom waszych
kolegów piątoklasistów

Mistrzostwa świata w piłce nożnej
Mistrzostwa świata w piłce nożnej

które są rozdzielone do ośmiu

odbywają się co cztery lata.W

grup po cztery zespoły.

tym roku mają miejsce w RPA.

Faworytemjest Argentyna wraz z

W mistrzostwach grają najlepsze
drużyny świata, które
zakwalifikowały się do turnieju. W
mistrzostwach świata bierze
udział trzydzieści dwa drużyn,

znanym trenerem Diego
Maradoną.
Dominik Rusz

DĚTSKÉ RADOVÁNKY/ FESTYN SZKOLNY
Dne 19.6 2010 proběhly v Košařiskách ŠKOLNÍ
RADOVÁNKY. Na parket nejdříve nastoupila
mateřská škola s vystoupením nazvaném „Miminko a
dudlík―, pak se objevili mravenci z první, druhé a
třetí třída,a celý program zakončili nejstarší
COUNTRY tanečníci. Po programu nás čekaly skvělé
atrakce: skákací hrad,trampolíny,kolo štěstí,střelnice
atd . Nebavily se jen děti, ale i dospělí.
Jakub Kantor

Dnia 26.6.2010 odbył się w koszarzyskim Dołku
tradycyjny FESTYN. Nawet słońce wyjrzało zza
chmur, by obejrzeć program dzieci przedszkola i
szkoły: oryginalną lekcję wychowania muzycznego.
Bawili się nie tylko widzowie , ale też sami
wykonawcy. Należą się brawa nie tylko dzieciom , ale
wielkie podziękowania wszystkim rodzicom i
przyjaciołom szkoły za fantastyczną organizację.
Dorota Koch

Úvaha na téma Jak jsem prožil tento rok
Přečtěte si, jak zhodnotili tento školní

Kuba Sz—Největším překvapením bylo

Tomáš—Domácí úkoly byly omezeny na

rok žáci 4. a 5. třídy.

připojení k páťákům a nový p. ředitel a

minimum. Byla zakoupená interaktivní

také výlet do Brna na hrad Špilberk,

tabule a nová sada stolů a židlí, což

Petrov a do Kapucínské hrobky.

zlepšilo náladu žáků.

hráli. Moc mě zajímaly dějiny a příro-

Katka K.—Tento školní rok byl výbor-

Markéta - Po vším se mi bude moc

dověda.

ný, se spolužáky byla velká legrace.

stýskat. Nejlepší byly výlety s paní uč.

Učili jsme se pořád a pořád nové věci.

Chobotovou např. Karviná, Brno.

da a matematika. Prožil jsem velice

David—Tento školní rok se mi velmi

Petr—Jako páťák jsem měl některé

spokojeně celý rok. Byli jsme na výletě

líbil nejvíce ze všech roku. Nejlepší

výhody. Dělali jsme zajímavé věci a

v Brně, viděli jsme hrad, Petrov, Ka-

bylo plavání a bude i olympiáda. Nej-

hry ve výtvarné výchově.

pucínskou hrobku. Jeli jsme vlakem.

horší byly prověrky. Teď už jsou

Vítek—Tento školní rok byl dobrý, nejlepší byla angličtina. Trošku jsme si

Dominik—Velice se mi líbíla přírodově-

Přemek—Mě šla matematika, čj. a

známky uzavřené.

Denisa—Skoro každý den jsme psali
písemnku co jsme si z toho zapamato-

vlastivěda a angličtina jenom trochu.

Kuba K. - Nejvíc se mi na školním

vali z minulé hodiny. Na radovánky

Paní učitelky byly hodné. Kamarádi byli

roce líbil výlet. Na začátku jara k nám

jsme nacvičovali na country.

srandovní, hlavně Vítek a David a líbil

přijel policista, který ukazoval neprů-

se mi výlet do Brna.

střelné vesty, majáky a měřiče alkoho-

Nikolka—Nejlepší je jak hrajeme

lu.

v angličtině hry. Nedařil se mi kvádr

Vojta- Hodně jsem se toho naučil. Na

v geometrii. Myslela jsem, že dostanu

školním výletě jsem nebyl, ale hlavně

na vysvědčení dvojku, ale p. uč. mi dala

že si to mojí spolužáci užili.

jedničku, tak jsem byla ráda.

Filip
Byl to super školní rok a do Bystřice
se netěším.

