
„Mam mnóstwo różnych zainteresowań”, czyli coś 

o mistrzu z piątej 
 
Dziennikarz: Dzień dobry, mam dziś zaszczyt rozmawiać z tegorocznym mistrzem 

ortografii w klasie V, Kacprem Kubiczkiem. 

 

Kacper Kubiczek: Dzień Dobry. 

Dz: Opowiedz nam coś o sobie, czym się interesujesz? 

KK: Mam mnóstwo różnych zainteresowań. Chodzę do szkoły muzycznej I stopnia 

w Starachowicach. Uczęszczam do klasy pierwszej cyklu czteroletniego i uczę się grać na 

wiolonczeli. Bardzo polubiłem ten instrument. Lubię słuchać muzyki. Ostatnio spodobał mi 

się utwór Astora Piazzoli „Suite del Angel cz.I Introduction del Angel”. Muzyka nie jest 

moim jedynym zainteresowaniem. Lubię też sport. Moją ulubioną dyscypliną jest piłka nożna. 

Kiedyś nawet regularnie chodziłem na treningi do Klubu Sportowego „Sokół”. Zimą wolę 

jeździć na nartach. Uwielbiam skakać po muldach, których na naszych stokach nie brakuje. 

Mam jeszcze jedną rozrywkę. Jest nią gra na komputerze lub na PSP. Nie mam na to niestety 

zbyt dużo czasu, ponieważ mam mnóstwo obowiązków. 

Dz: Jaka jest Twoja recepta na tak świetne opanowanie ortografii? 

 

„Uwielbiam skakać po muldach, których na naszych stokach nie 

brakuje.” 
 

KK: Na pewno nie dałbym sobie rady bez mojej nauczycielki od języka polskiego. Pani 

Teresa Rybka mobilizuje mnie do czytania książek. Wpływa to podobno na zdolność 

poprawnego pisania. Chyba jest to prawdą, skoro wygrałem konkurs ortograficzny w mojej 

grupie wiekowej. 

Dz: Czy są jakieś wyrazy, których pisownia sprawia Ci trudność? 

KK: Jeżeli chodzi o wyrazy, nie jestem w stanie powiedzieć, z którymi mam problem. 

Najwięcej problemów mam z interpunkcją.  

Dz: Dlaczego akurat z interpunkcją? 

KK: Nigdy nie wiem, kiedy wstawić przecinek, jeśli nie określają tego zasady. Mam nadzieję, 

że kiedyś przestanę mieć z tym problemy. 

Dz: Jakimi sukcesami mógłbyś się pochwalić? 

KK: Gdy trenowałem piłkę nożną, udało nam się zająć trzecie miejsce w ogólnopolskim 

turnieju. Będąc w drugiej klasie zająłem 3 miejsce w „Łamigłowie”.  Mistrzem ortografii 

jestem po raz drugi z rzędu.  

Dz: Co Ci się podoba w naszej szkole? 

KK: Najbardziej w naszej szkole podoba mi się wspaniała kuchnia Pani Ani. Uwielbiam 

tosty. Lubię też coroczne wyjazdy na Zieloną Szkołę. Na przerwach lubię grać w tenisa 

stołowego. 

Dz: Gdybyś mógł to co zmieniłbyś w naszej szkole? 

KK: Chciałbym, żeby organizowane były Białe Szkoły połączone z jazdą na nartach lub desce 

snowboardowej. Chciałbym też aby moja klasa była bardziej liczna, ponieważ 

w sześcioosobowej klasie Pani od przyrody pyta znacznie częściej. 

Dz: Dziękuję było mi bardzo miło porozmawiać z Tobą. 

KK: Cała przyjemność po mojej stronie. 

Rozmawiał Hubert Kubiczek 


