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TOMEK FIJAK
U C Z E Ń Z PA S J Ą
Prezentowaliśmy wielu różnych
uczniów posiadających swoje pasje.
Jeszcze nigdy, jednak, nie spotkaliśmy
młodzieńca, który miałby tyle dokonań nagrodzonych i udokumentowanych.

riale Ewy Dudek w 2011r. (300 m),
w Biegu o Puchar Burmistrza Żywca
w 2010r. (300 m),

Tomek ma 11 lat, jest uczniem
klasy 4c. Teraz uwaga! Interesuje się
przede wszystkim lekkoatletyką - biega, skacze
wzwyż, w dal, jeździ na nartach, gra w pingponga, tenisa ziemnego, pływa. To nie wszystko!
Zdobywa laury na konkursach humanistycznych.
Uwielbia układać kostkę Rubika. Ponadto świetnie się uczy na wszystkich przedmiotach - wystarczy powiedzieć, że na pierwsze półrocze miał
średnią ocen 5,14. Jest też ministrantem.

- 1. miejsce w slalomie gigancie
o Puchar Pilska w 2013r.,

Jak nam zdradził Tomek, największy
wpływ na rozwój takich a nie innych zainteresowań mieli jego rodzice - obydwoje ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego. Obecnie mama
jest trenerem w MKS Żywiec. Dwie siostry Tomasza również interesują się sportem, starsza studiuje na AWF…
Największą pasją Tomka jest bieganie w tej dyscyplinie nasz kolega osiągnął wspaniałe
wyniki (może dlatego, że biega od drugiego roku
życia?).
Oto lista zdobyczy, które Tomasz najbardziej ceni w każdej z uprawianej przez niego dyscyplinie:
- 9. miejsce w 2014r. na Mistrzostwach Polski
w biegach na 1000 m (rocznik 2003, 72 uczestników),
- 1. miejsce w Memoriale Ewy Dudek (zdobył je
jako 2-latek),
- 1. miejsca w konkursie Cross Beskidzki w 2014
r. (bieg na 600 m), w zawodach o Puchar Wójta
Gminy Jeleśnia w 2013r. (700 m), w Wiosennym
Festiwalu Biegowym w 2012r. (600 m), w Memo-

- 4. miejsce w skoku w dal w 2015r.
podczas Mistrzostw Śląska Dzieci,

- 1. miejsce w pływaniu crawlem i 2. miejsce
delfinem w 2015r. w Pływackiej Lidze Szkolnej,
- 1. miejsce w 2014r. w rejonowym Konkursie
Poezji Religijnej,
- udział w finale ogólnopolskiego konkursu
Z poprawną polszczyzną na co dzień w 2013r.,
- ułożenie kostki Rubika w ciągu 45 s.
Co oprócz talentu pomaga Tomkowi
osiągać tak wiele? Oczywiście - praca, czyli
systematyczne ćwiczenia w domu oraz 4 razy
w tygodniu godzinny trening biegowy pod
okiem trenera - mamy.
Z powodu bardzo intensywnego uprawiania biegów Tomek nabawił się pewnego
schorzenia, ale wbrew zaleceniu lekarza nie
odpuszcza i nie przestaje ćwiczyć, bo nie wyobraża sobie życia bez sportu!
Wywiad z Tomkiem dostarczył nam
jeszcze jednej refleksji - bohater naszego artykułu to normalny, uśmiechnięty, sympatyczny
i miły chłopak. Woda sodowa nie uderzyła mu
do głowy!
Kom. Red.

Fotogaleria udostępniona przez Tomasza
i jego rodziców:
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Tomek na biegu Dudka

Jeleśnia

Jeleśnia
Jeleśnia - finisz
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Wiosenny Festiwal Biegowy

Bieg o Puchar Burmistrza

Cross Beskidzki

Cross Beskidzki

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO TOMKA
- ZAPROSZENIE na CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
Czwartki lekkoatletyczne to masowe ogólnopolskie zawody sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych. Organizatorem tej imprezy jest Stowarzyszenie „ Sport Dzieci i Młodzieży”. Zawody odbywają się w ponad stu miastach w Polsce. Najlepsi spotykają się na finale ogólnopolskim, który odbywa się
w Łodzi. Zawodnicy mogą wystartować w dwóch
wybranych konkurencjach: 60m, 300m, 600m

(dziewczęta), 1000m (chłopcy), rzut piłeczką
palantową, skok w dal i skok wzwyż. Impreza
ta odbywa się już od dwudziestu lat.
Ja także startuję w tych zawodach i biorę udział w biegu na 1000m i skoku wzwyż.
1000 m to mój ulubiony dystans.
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KĄCIK PRZYRODNICZY IZABELI
N A J I N T E L I G E N T N I E J S Z E Z W I E R Z Ę TA Ś W I ATA
Szympansy
Zwierzęta te potrafią tworzyć
i używać narzędzi, rozwiązywać
problemy, komunikować się językiem ciała i wyrażać emocje w sposób, jaki robi to człowiek – np.
śmieją się podczas zabawy i płaczą, gdy są smutne.
Delfiny
Delfiny butlonose mają
znacznie większą od człowieka korę mózgową, odpowiadającą za komunikowanie się – delfiny posługują
się najbardziej zaawansowanym systemem komunikacji w świecie zwierząt.
Słonie
Oprócz tego, że słonie oczyszczają swój pokarm przed jedzeniem, są również zdolne
do używania narzędzi w wielu
celach, wykazują się także niezwykłą opiekuńczością i umiejętnością współczucia nie tylko w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku.
Psy
Badania naukowe wykazały, że
psy są w stanie odnaleźć jedzenie,
otrzymując jedynie niewerbalne
wskazówki – jest to typ rozumowania, który według naukowców
odpowiada ludzkiej umiejętności
zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby.
Świnie
Naukowcy uważają, że świnie wykazują się poziomem
inteligencji równym poziomowi trzyletniego dziecka.
Dowiodły tego badania przeprowadzone w latach 90 - tych, w których świnie
nauczyły się poruszać kursorem po ekranie, a następnie używać go do odróżniania pomiędzy

kształtami, które wcześniej poznały, a tymi,
które widziały po raz pierwszy.
Ośmiornice
Podczas badań naukowych udowodniono, że
zwierzęta te posiadają
krótko- i długoterminową pamięć, wykazują się
niebywałą umiejętnością
planowania, nauki poprzez obserwację i zdolnością rozwiązywania problemów.
Szczury
Naukowcy udowodnili,
że szczury potrafią oszacować swoją wiedzę –
umiejętność tę przypisywano wcześniej tylko
człowiekowi i niektórym naczelnym.
Kruki
Kruki to bardzo przebiegłe ptaki: tworzą narzędzia z gałązek, piór, drucików i innych kawałków
rozmaitego pochodzenia, które następnie służą im do wykradania
pożywienia nawet z bardzo trudno dostępnych miejsc.
Wiewiórki
Wiewiórki wykazują się
imponującym
wachlarzem trików i strategii,
które pomagają im przetrwać – przydaje się w tej
sztuce także ich upartość, wytrwałość i nieskazitelna pamięć.
Gołębie
Ptaki te podczas eksperymentów naukowych wykazały się umiejętnością
liczenia,
szeregowania
przedmiotów
według
wielkości, a nawet uczenia się pewnych reguł
matematycznych.
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K Ą C I K S P O RT O W Y
Kla udek i Remi k

Euro 2016 tuż, tuż…
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016
odbędą się we Francji i będą XV turniejem piłkarskich mistrzostw Europy. W turnieju po raz
pierwszy wezmą udział 24 najlepsze drużyny europejskie, wyłonione po ogólnych kwalifikacjach.
Propozycję zawodów z 24 uczestnikami jednomyślnie zaaprobowały 53 europejskie federacje.
Decyzję o wyborze gospodarza podjął Komitet
Wykonawczy UEFA 28 maja 2010 roku. Termin
zgłaszania kandydatur przez państwa ubiegające
się o organizację mistrzostw upłynął 31 marca
2009. Zgłoszone zostały cztery kandydatury:
Francja, Szwecja/Norwegia, Turcja i Włochy. W
grudniu 2009 roku Szwecja i Norwegia wycofały
jednak swoją kandydaturę.
Ostatni wielki turniej piłkarski w kraju
nad Sekwaną odbył się w 1998 roku. W pamiętnym Mundialu błyszczały takie gwiazdy jak Zinedine Zidane, Ronaldo, Michael Owen czy Davor
Šuker.
26 czerwca 2013 zaprezentowano oficjalne logo mistrzostwa.

LOGO EURO 2016

MASKOTKA

Polacy w swojej grupie zajmują 1. miejsce. W
5 meczach zdobyli 11 punktów, strzelili 16 bramek, stracili 3, trzy razy zwyciężyli, dwa zremisowali. Na drugim miejscu są Niemcy: 10 punktów, 9 bramek, 4 stracone, trzy zwycięstwa,
jeden remis, jedna porażka. Pozostałe reprezentacje - Szkocja 10 pkt., 11 bramek, 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka; Irlandia 8 pkt., 11
bramek, 2 zwycięstwa, 2 porażki, 1 remis; Gruzja 3 pkt., 4 bramki, 1 zwycięstwo, 4 porażki;
Gibraltar 0 pkt., 5 porażek.

KĄCIK LITERACKI
Z pamiętnika pieska - rozrabiaki

nie ich z wody i nakierowanie w stronę drzew,

Pewnego dnia, podczas spaceru po par-

na których ukryły się gołębie. Tak więc naj-

ku żywieckim, gdy dobiegłam do rzeki, by napić

szybciej jak tylko mogłam, biegłam w stronę

się wody, pływające tam kaczki zaczęły po mnie

kaczek, bardzo głośno przy tym szczekając. Z

strasznie krzyczeć. Nie wiem dlaczego, ale chyba

całym impetem wpadłam do wody i o mało co

myślały, że chcę całą wodę wypić. Na początku

się nie utopiłam. Dobrze, że zaraz za mną przy-

się trochę wystraszyłam i pobiegłam dalej. Przy

biegła Iza i mocząc całe spodnie, wyciągnęła

fontannie spotkałam stado gołębi, które też

mnie z wody.

skarżyły się na kaczki, że te nie pozwoliły im brać

Wspólnie z gołębiami zaplanowaliśmy

Zrobiło się straszne zamieszanie i rozgardiasz. Kaczki uciekły, gołębie też, ja byłam
cała mokra, a Izę jedna pani okrzyczała, dlaczego jej pies nie jest na smyczy, bo przecież nie
wolno w parku się tak zachowywać…

atak na kaczki. Moim zadaniem było wywabie-

Izabela Wawok

chleba, którego nad brzegiem rzeki było pod
dostatkiem.
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ROZRYWKA
OPRACOWALI JACEK I ANIA
Znajdź w labiryncie drogę do obozowiska.

Rozwiąż rebus.

……………………………………………………………………………………………………………………..
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Sudoku
Łamigłówka polega na wypełnieniu diagramu w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły się cyfry od 1 do 9.
Cyfry w kwadracie oraz kolumnie i wierszu nie mogą się powtarzać.

