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Nauczycielka na lekcji 
pyta się dzieci : -Co naj-
częściej jecie na Wielka-
noc? Rękę podnosi Jasiu 
i mówi:  

-Ja zawsze jem babkę z 
jajami. 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

Największym ja-
jem u zwierząt lą-
dowych jest jajo 
strusia, które 
mierzy przecięt-
nie 10,5 cm. Jego 
skorupka może 
mieć do 3 mm 
grubości i jest 10 
razy grubsza od 
skorupki jaja ku-
rzego. Ugotowa-
nie go na twardo 

zajmuje około 2,5 
godziny.  
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Jednym z naj-
mniejszych jaj 
ptasich jest jajo 
koliberka ha-
wańskiego, mie-
rzy ono około 6 
mm.  



Śmiech, światła, muzyka, dobra zabawa i piękne stroje! Wszystko to 
towarzyszyło nam w piątek 01 marca. Tego dnia odbył się bal kar-
nawałowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Zabawa miała 
miejsce na hali sportowej. Były tu księżniczki, rycerze i inne posta-
cie ze znanych i lubianych bajek. Wystrój sali wprowadził w karna-
wałowy nastrój i zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci z wielką ochotą 
uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach proponowanych 
przez animatorkę panią Kasię. Podczas balu dzieci miały możliwość 
odpocząć przy słodkim poczęstunku, który zorganizowały i nadzoro-
wały mamy z Rady Rodziców, którym serdecznie dziękujemy.          

W pierwszym tygodniu marca w naszej szkole odbyły się Dni 
Otwarte dla rodziców i uczniów zainteresowanych naszą placów-
ką. Taka forma zapoznania ze szkołą ma na celu pokazanie ucz-
niom i ich rodzicom, że szkoła to nie tylko miejsce, gdzie spełnia-
ny jest obowiązek edukacyjny, ale również można tu spędzić czas 
w przyjemnej atmosferze. Szkoła może być nowoczesna i zapew-
niająca uczniom liczne atrakcje. 

Podczas naszych dni otwartych przybyłym gościom zaproponowa-
no takie atrakcje jak: warsztaty plastyczne, origami, zajęcia mu-
zyczne i taneczne, gry i zabawy ruchowe, językowe, zajęcia z pro-
gramowania oraz zabawy z wykorzystaniem tablic i ekranów 
multimedialnych. Nie zabrakło również eksperymentów chemicznych. Ponadto przyszli ucz-
niowie odwiedzając każdą z sal, w której przygotowane były różnorakie działania zbierali na-
klejki, za które na zakończenie otrzymali drobny upominek. 
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Bal karnawałowy 

Dni otwarte naszej szkoły 

Z życia szkoły 

Dnia 22 marca, "zazieleniło się" na korytarzach naszej szkoły. 
Tego dnia obchodziliśmy bowiem Dzień Świętego Patryka. Uro-
czystość ta została przygotowana przez uczniów klas drugich. Ce-
lem obchodów tego święta było przybliżenie uczniom zagadnień 
związanych z kulturą, tradycją, historią oraz geografią fizyczną 
Republiki Irlandii i całej wyspy oraz pogłębienie znajomości języ-
ka angielskiego w zakresie słownictwa związanego z Dniem 
Świętego Patryka. 

Dzień Świętego Patryka 
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Dnia 21 i 22 marca, jak tradycja nakazuje, uroczyście pożegnaliśmy zimę i bardzo radośnie 
powitaliśmy wiosnę. Jedni przygotowali marzanny przeznaczone do utopienia lub spalenia, 
inni namalowali „najbrzydsze” zimowe panny, które następnie zostały podarte „w drobny 
mak” i wyrzucone do kosza. 
- To już mamy wiosnę - cieszyły się maluchy. 
- Żegnaj zimo! Witaj wiosno! - skandowały nad wyrzucaną do kosza na śmieci marzanną ucz-
niowie młodszych klas.  
Miejmy nadzieję, że pożegnanie zimy starosłowiańskim zwyczajem przyczyni się do tego, że 
zima przez kilka najbliższych miesięcy już do nas nie wróci 
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Z życia szkoły 

 Żegnaj zimo! Witaj wiosno!  

Kiermasz wielkanocny 

Na niebiesko 

W dniu 2.04.2019r. w naszej szkole zorganizowano kiermasz z wiel-
kanocnymi ozdobami. . Osoby zainteresowane wsparciem akcji mogły 
zakupić w tym dniu baranki, pisanki, palemki, wielkanocne łapacze 
snów, kurczaczki, stroiki i inne atrakcyjne ozdoby. 

Fundusze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone będą na nagło-
śnienie w naszej nowej hali, której postępy w budowie możemy ob-
serwować na co dzień. W akcję zaangażowały się wszystkie klasy 
oraz oddziały przedszkolne.  

 

2 kwietnia, to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 
Aby okazać szacunek i wsparcie osobom ze spektrum w 
naszej szkole powstała tablica, na której umieszczone zo-
stały liczne informacje dotyczące tego zaburzenia. Dla 
dzieci klas młodszych zorganizowane zostały tematyczne 
zajęcia, a każdy uczeń, który miał ochotę i możliwość za-
łożył na siebie niebieski element garderoby. 
Na lekcyjnych wychowawczych zaprezentowane zostały 
również filmy edukacyjne w tym zakresie, a podsumowa-
niem akcji było rysowanie prac plastycznych pt. „Czym 
dla mnie jest autyzm ...” wyłącznie niebieskimi kredkami 
o różnych odcieniach. 
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Wielkanoc w liczbach 

24-26 godzin zajmuje kurze złożenie 

jajka. 

 
 

90 mln czekoladowych zajęcy produkuje się 

co roku. 

 Dla 70% Polaków Wielkanoc to święta ro-
dzinne. 

Wielkanoc wypada zawsze mię-

dzy 22 marca a  25 kwietnia. 

155 jajek zjada statystyczny Polak. 

W naszym kraju jest 4
0 

mln kur znoszących jaja. 

76 % ludzi zaczyna jeść czekoladowego za-

jąca od uszu. 

Ponad 2000 eksponatów jajek znajdu-

je się w Muzeum Pisanki w Ciecha-

nowcu. 
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Wielkanocne zwyczaje 

 
  

 

Jak w Polsce obchodzi się 
Wielkanoc i jakie zwycza-
je są z nią związane? Co 
oznacza nazwa "śmingus-
dyngus"? Oto tradycje 
wielkanocne, które obo-
wiązują w naszym kraju. 

Malowanie jaj 

Każdy region naszego kraju 
ma swój charakterystyczny 
sposób ozdabiania jaj. Są one 
symbolem pomyślności oraz 
rodzącego się życia. Stano-
wią bardzo ważny element 
Wielkanocy. 

Wielki Tydzień 

Wielki Tydzień rozpoczyna 
się wraz z Niedzielą Palmo-
w ą .  D a w n i e j  z w a n a 
"Kwietną" lub "Wierzbową", 
stanowi bardzo ważny dzień 
w religii chrześcijańskiej. 
Symbolizuje wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. W Niedzielę Pal-
mową należy udać się do ko-
ścioła w celu poświęcenia 
tzw. palemki.  

Są one wykonane z 
gałązek wierzby, 
ozdobionych buksz-
panem i kwiatami. 
Kiedyś poświęconą 
palemką uderzało 
się lekko każdego z 
domowników. Na-
stępnie umieszczało 
się ją za obrazem 
lub nad drzwiami. 
Miało to chronić przed bu-
rzą oraz ogniem. 
 

Wielka Sobota 

W Wielką Sobotę święcimy po-
karmy. Ozdobione bukszpa-
nem koszyki powinny zawie-
rać: baranka - symbol zmar-
twychwstałego Jezusa, jajka - 
symbol rodzącego się życia, 
chleb - symbol ciała Chrystusa, 
dobrobytu i pomyślności, 
chrzan - symbol męki Pańskiej, 
sól - istota prawdy, ser - sym-
bol pojednania człowieka z na-
turą, babkę - symbol umiejęt-
ności. 

 

Niedziela Wielkanocna 

W Wielką Niedzielę nie może 
zabraknąć stołu przykrytego 
białym obrusem. Na śniada-
nie zazwyczaj są: żurek, biała 
kiełbasa, pasztety, pieczenie 
oraz szynki. Konieczne są 
również wielkanocne ciasta, 
takie jak mazurki czy babki.  

W niektórych regionach po 
świątecznym śniadaniu na-
stępuje tzw. zajączek wielka-
nocny - czyli szukanie drob-
nego upominku ukrytego 
gdzieś w domu. 

Śmingus-dyngus 

Śmingus-dyngus, czyli Wiel-
kanocny Poniedziałek, polega 
na wzajemnym oblewaniu się 
wodą. Dawniej obowiązywało 
także uderzanie się wierzbo-
wymi gałązkami (tzw. śmin-
gus). Aby uniknąć śmingusa, 
można było wykupić się pi-
sankami, słodyczami lub pie-
niędzmi. To właśnie jest tzw. 
dyngus. 



Zapytaliśmy najmłod-
szych uczniów naszej 
szkoły, z czym kojarzą 
się im Święta Wielka-
nocne. Oto wyniki son-
dy. 

 

Zajączek—15 głosów 

Pisanki—14 głosów 

Baranek—10 głosów 

Koszyczek wielkanoc-
ny—8 głosów 

Śmingus –dyngus—8 
głosów 

Jajka—5 głosów 

Biała kiełbasa—3 głosy 

 

 

 

 
 

 

Świąteczna sonda:  
CO kojarzy Ci się ze Świętami Wielkanocnymi? 
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Ciepłych i udanych Świąt 
Wielkanocnych oraz wszelkiej 
pomyślności i radości w życiu 
zawodowym i prywatnym ży-

czy Redakcja Gazetki. 

Tęczowych pisanek, 
na stole pyszności, 
mokrego dyngusa 
i wspaniałych gości. 
Niech to będzie czas uro-
czy, życzę miłej Wielkano-
cy. 

*** 

 

Wesołego jajka, pięknego 
jak bajka. Sprytnego kró-
liczka, co wyskoczy z ko-
szyczka. Kurczaka złotego 
i wszystkiego najlepszego. 

 

 

Mówi królik do baranka, 
jaka piękna ta pisanka. 
Wtem z jajeczka wyszła kurka, 
nastroszyła swoje piórka, 
a baranek ciągle byczy, 
ze Wesołych Świąt wszystkim 
życzy. 

*** 

Zajączka pięknego, 
dyngusa mokrego, 
miłości wiecznej, 
drogi tylko mlecznej. 
Świąt w szczęście owocnych 
życzy Twój kurczaczek Wielka-
nocny. 

*** 

 

 

*** 

Rozkicanego zająca, uśmie-
chów bez końca. Wody w bu-
tach i w koszyku, jajek 
smacznych i bez liku. Babki 
dorodnej i smakowitej i niech 
te Święta będą nadzwyczaj 
obfite! 

Świąteczna poczta 

Pomysł na świąteczny sms ! 
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 Postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad z zajączkiem wielkanoc-
nym. W tym celu udałyśmy się na pobliską polanę do norki, którą     
zamieszkiwał od lat. Miałyśmy wielkie szczęście, gdyż zastałyśmy      
go w swoim domku. Właśnie robił wiosenne porządki. Przywitał nas 
bardzo serdecznie, poczęstował herbatą i przepyszna babką, a następ-
nie odpowiedział na wszystkie nasze pytania. 

Ile czasu poświęca Pan na przygotowanie wielkanocnych upomin-
ków? 

Upominki zaczynam kompletować 
już w styczniu. Potrzebuję co naj-
mniej dwóch miesięcy, aby zgroma-
dzić wszystkie podarki w jednym 
miejscu. 

Jak Pan to robi, że wszystkie 
prezenty trafiają do nas na czas. 
W końcu wszyscy jesteśmy nimi 
obdarowani jednego dnia? 

Nie pracuję sam, mam bardzo dużą 
rodzinę, na którą zawsze mogę li-
czyć. Każdy zajączek ma przydzielo-
ny swój rejon i jakoś nam się udaje 
roznieść wszystkie upominki na czas. 

To znaczy, że jest kilku Zajęcy Wielkanocnych? 

Prawdziwy jest tylko jeden mój praprapraprapraprapraprapraprapradziadek, 
ale on już przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
 

W jaki sposób pozyskujecie informacje o tym, kto jaki prezent sobie 
życzy na Wielkanoc? 

Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. To tajemnica. Ale mam nadzieję, że po-
darki od nas trafiają w gust i upodobania szczególnie tych najmłodszych.  
 

Wywiad z Zajączkiem Wielkanocnym 
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Gdzie Panu lepiej się pracuje. W mieście czy na wsi? 

Zdecydowanie na wsi. Tam łatwiej i szyb-
ciej możemy znaleźć dobrą skrytkę na pre-
zenty. Na wsiach zazwyczaj nie wchodzimy 
do domów, tylko ukrywamy podarki na ze-
wnątrz np. w ogrodzie czy sadzie. W mieście 
musimy się nie lada nagłówkować, aby do-
brze ukryć upominki. Cała sztuka polega 
na tym, aby wejść niepostrzeżenie do miesz-
kania, nie budząc oczywiście domowników,      
i szybko znaleźć jakiś dobry schowek na 
prezenty. Jest to dla mnie zawsze najbar-
dziej stresujące zadanie. Istnieje bowiem duże ryzyko, że któryś z domowników 
przebudzi się i nakryje nas na podkładaniu podarunków. 
 
Czy ma Pan czas na świętowanie Wielkanocy w rodzinnym gronie. 

Oczywiście. Niedzielę Wielkanocną spędzam z rodziną. Zgodnie z tradycją moja 
żona przygotowuje świąteczne śniadanie. Przy nakrytym białym obrusem stole 
spotyka się cała moja rodzina. 

 

Jakie potrawy i smakołyki można znaleźć u Pana na wielkanocnym 
stole? 

Na moim stole nie może zabraknąć tradycyjnego żurku, jajek, białej kiełbasy, 
mojej ulubionej sałatki warzywnej i oczywiście babek 
oraz mazurków. 

  

 

Dziękujemy za wywiad. Życzymy Panu                 
spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. 

Wywiad z Zajączkiem Wielkanocnym 
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 2 1  m a r c a  o b c h o d z o n y 
jest Światowy Dzień Zespołu Dow-
na. Święto zostało ustanowione 
w 2005 roku z inicjatywy Europejskie-
go Stowarzyszenia Zespołu Downa 
(ang. Down Syndrome International, 
DSI), a od 2012 roku obchodzone jest 
pod patronatem ONZ. 

 

 

Głównym celem obchodów święta jest zwiększenie świadomości społeczeństwa 
na temat trisomii 21 oraz propagowanie praw osób z zespołem Downa 
i integracja z nimi. Z tej okazji na całym świecie odbywają się liczne imprezy. 
Dla wyrażenia solidarności, akceptacji, zrozumienia i otwartości dla osób 
z zespołem Downa, 21 marca zakładamy kolorowe skarpetki, najlepiej nie do 
pary. Skarpetki mają przypominać nam o fakcie, że w społeczeństwie obok nas 
żyją osoby na co dzień zmagające się z poczuciem odrębności i niedopasowania 
do reszty społeczeństwa. 

 

Co to jest zespół Downa? 

Zespól Downa, zwany dawniej mongolizmem, jest to zespół wad wrodzonych  
spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21 lub jego części. Nazwa 
pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opi-
sał go w 1866r. W 1959r. Jerome Lejeune odkrył, ż u podstaw zespołu wad  leży 
trisomia 21. chromosomu. 

 

Kim są dla nas osoby z zespołem Downa? 

Osoby z zespołem Downa są dla nas ludzi zdrowych znakiem zatrzymania       
się     w zabieganym, zmaterializowanym świecie,  zastanowienia się nad sen-
sem życia. Są dla nas potrzebne i odgrywają ważną rolę w społeczeństwie . 
Dzięki swojemu, choć naiwnemu, ale pełnym radości i miłości spojrzeniu, rozwi-
jają w nas cechy pozytywne tj. hart ducha, solidarność i wzajemną miłość. 

21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 

Str. 10 Dwójka 



 

Dzień Kolorowej Skarpety – fotoreportaż 
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 W naszej szkole postanowiliśmy przyłączyć się do akcji wspierającej osoby 
dotknięte zespołem Downa, realizując tematyczne pogadanki na lekcjach z wy-
chowawcami oraz ubierając dwie różne skarpetki. Dodatkowo szkolne korytarze 
udekorowały papierowe skarpety przygotowane przez naszych uczniów 



W tym numerze  przybli-
żymy Wam  Londyn -
stolicę Wielkiej Brytanii.  

 

Londyn (ang. London) 
– położona nad Tamizą 
stolica Wielkiej Brytanii 
i Anglii, największe mia-
sto kraju. Londyn jest 
trzecim co do wielkości 
miastem Europy, po Mo-
skwie i Stambule.  Licz-
ba jego mieszkańców  
wynosi około 8,2 miliona.            
Współczesny Londyn jest 
największym centrum 
finansowym świata (od 
2006 przed Nowym Jor-
kiem). Dokonuje się tam 
30% światowego obrotu 
walutami i 40% świato-
wego obrotu euroobliga-
cjami. Usytuowanych 
jest tam też kilkaset 
banków, towarzystw 
ubezpieczeniowych i in-
westycyjnych. Londyn 
jest także ogromnym 
ośrodkiem media l -
nym.Miasto  pełne zabyt-
ków i muzeów przyciąga 
rocznie około 30 milio-
nów turystów. Jest także 
największym międzyna-
rodowym węzłem  komu-

nikacji lotniczej (lotnisko 
Heathrow, Gatwick, 
Stansted i Luton). 

 

Popularnymi atrakcjami 
turystycznymi Londynu 
są między innymi: 

Tower of London – bu-
dowla obronna i pałaco-
wa monarchów Anglii, 
wzniesiona została         
w 1078 roku dla Wilhel-
m a  Z d o b y w c y . 
W swej historii budynek 
był fortecą, więzieniem, 
pałacem, a nawet służył 
jako zoo. Budowla 
(łącznie z Bramą Zdraj-
ców) pilnowana jest 
przez charakterystycznie 
ubranych strażników. W 
twierdzy są dziś przecho-
wywane liczne zbroje, 
broń, klejnoty i insygnia 
koronacyjne (królewski 

pierścień i jabłko oraz 
berło z krzyżem i naj-
większym na świecie 
brylantem Cullinanem I, 
a także koronę brytyjską 
zdobioną drugim co do 
wielkości na świecie bry-
lantem Cullinanem II). 

Twierdza Tower jest do 
dziś zamieszkana. Jej 
społeczność tworzą straż-
nicy Yeomen Warders 
wraz z rodzinami, na-
c z e l n i k  t w i e r d z y 
(ang.Resident Governor), 
urzędnicy oraz kapelan i 
lekarz. Symbolem Tower 
of Londonsą kruki. Popu-
larna legenda głosi, że 
dopóki na wieżach Tower 
będą żyły kruki, tak dłu-
go trwać   będzie impe-
rium brytyjskie. 

Podróże małe i duże 
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Tower of London  
źródło:Wikipedia 

 



Buckingham Palace – 
oficjalna londyńska rezy-
dencja brytyjskich mo-
narchów. Największy na 
świecie pałac królewski, 
który od 1837 roku pełni 
funkcję oficjalnej siedzi-
by monarszej. Jedna z 
pereł architektury późne-

go baroku. 
Pałac został zbudowany 
w 1703 roku jako rezy-
dencja miejska dla księ-
cia Buckingham, Johna 
Sheffielda. W ciągu ko-
lejnych 75 lat pałac wie-
lokrotnie rozbudowywa-
no. W pałacu jest sześć-
set komnat, w tym dzie-
więtnaście reprezenta-
cyjnych, ponad siedem-
dziesiąt łazienek i pra-
wie dwieście sypialni. Od 
1992 roku turyści mogą 
zobaczyć część z komnat 

r e p r e z e n t a c y j n y c h . 
Współcześnie pałac Buc-
kingham jest także miej-
scem uroczystości pań-
stwowych oraz oficjal-
nych spotkań głów pań-
stw. Dla Brytyjczyków 
pałac stanowi symbol 
Wielkiej Brytanii – to 

przed nim 
L o n d y ń -
czycy skła-
dali kwiaty 
po śmierci 
k s i ę ż n e j 
Diany. Od 
k w i e t n i a 
do lipca co-
dziennie o 
11.30 od-
bywa się przed pałacem 
uroczysta zmiana warty 
(w pozostałych miesią-
cach co drugi dzień). 

 

Big Ben – nazwa zwy-
czajowa wieży zegarowej 
Elizabeth Tower w Lody-
nie. 

Nazwa początkowo odno-
siła się do dzwonu ze St. 
Stephen’s Tower (z ang. 
Wieża św. Szczepana), 
zwanej również The 
Clock Tower (ang. 
„Wieża Zegarowa”), nale-
żącej do Pałacu West-
minsterskiego. Obecnie 
nazwa Big Ben odnosi 
się często zarówno do 
dzwonu, jak i zegara 
oraz samej wieży. 12 
września 2012 roku wie-
ża została oficjalnie na-
zwana Elizabeth To-

wer dla uhonorowania 
60-letniego panowania 
Elżbiety II. 

Źródło: Wikipedia 

Podróże małe i duże 
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Buckingham Palace 
Źródło: Wikipedia 

Big Ben & The Houses Of Parliament 
Źródło: Wikipedia 



Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielka-
nocnych! 

celebration – świętowanie 
Resurrection – zmartwychwstanie 

painted Easter egg – pisanka 
Last Supper – Ostatnia Wieczerza 

Eastertide – okres wielkanocny 
Holy Week – Wielki Tydzień 

Easter break – przerwa wielkanocna 
Ash Wednesday – Środa Popielcowa 
feast of feasts – święto nad świętami 

fast – post 
Jesus Christ – Jezus Chrystus 

Easter joy – radość wielkanocna 
Resurrection morning – poranek wielkanocny 

parade – pochód 
Easter greetings – życzenia wielkanocne 

holy – święty 
Way of the Cross – droga krzyżowa 

Easter Day – Wielkanoc 
church – kościół 

Easter gaiety – radość wielkanocna 
Easter Monday – drugi dzień Świąt Wielkanocy 

celebrate – świętować 
Redeemer – Odkupiciel 

Eastertime – okres wielkanocny 
basket – koszyk 

Easter eggs – pisanki 

 

 

 

  

Learning is fun 
Str. 14 Dwójka 



1.Przecinek należy 
postawić w zdaniu: 
 

 
A. Zjedz jabłko albo 
zjedz galaretki. 
B. Wyjechał ale z nikim 
się nie pożegnał. 
C. Pomóż mi w matema-
tyce! 

 
 

2. „Ch” należy wstawić 
w puste miejsce w wy-
razie: 
 
A. dru... 

 B. kru….y 
C. ….ojny 

 
 
 
 

3. Wskaż wyraz, w 
którym „ó” wymienia 
się na „e”. 
  
A. rój 
B. mój 
C. siódmy 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5. W którym szeregu 
poprawnie zapisano 
wyrazy? 

 
A. skuwka, wsuwka, za-

suwka.  
  B.  pocztuwka, wska-
zuwka, klasuwka 
  C. makuwka, , złotuwka 

 
 

6. Wielką literą pisze-
my: 

 
  A.  nazwy roślin 
  B. nazwy zwierząt 
  C.  nazwy gór, mórz, 
rzek 
 
Prawidłowe odpowiedzi znaj-
dziesz na ostatniej stronie 
gazetki. 

4. Wskaż zwrot, w któ-
rym w  pierwszym wy-
razie wystąpi „u”, a w 
drugim „ó”. 
 
A. p...sty pi….rnik 
B. r...żany ogr ..d 
C. ….smy ….czeń 
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 Czy język polski nie kryje przed Tobą tajemnic? Sprawdź się! 



 W naszym prostym quizie sportowym możesz sprawdzić swoje podstawowe wiadomo-
ści na temat różnych dyscyplin sportowych. Powodzenia! 

 

 

Prawidłowe odpowiedzi znaj-
dziesz na ostatniej stronie 
gazetki. 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie  
 

Str. 16 Dwójka 

1. Skąd pochodzi znany na-
pastnik  Eto’o? 

 

A. z Jamajki 

 B. z Nigerii 

 C. z Kamerunu 

4. UEFA to Europejska Fe-
deracja : 

 

A. piłki koszykowej 

B. piłki nożnej 

C. piłki siatkowej 

2. W jakiej dyscyplinie 
reprezentuje Polskę 
Piotr Żyła? 

A. w piłce nożnej 

B. w skokach narciar-
skich 

C. w pływaniu 

5. Którą dyscyplinę na-
zywa się królową spor-
tu? 

A. piłkę nożną 

 B. piłkę ręczną 

 C. lekkoatletykę 

3. Co to są igrzyska parao-
limpijskie? 

 

A. młodzieżowe 

 B. na paralotniach 

 C.  niepełnosprawnych 

6.Koń, kij, piłeczka i 2 
bramki – co to za sport? 

 

A. polo 

B. golf 

C. hokej 

7. Mecz koszykówki podzie-
lony jest na: 

 

 

A. dwie połowy 

B. cztery kwarty 

C. trzy tercje 

8. Futsal, inaczej halo-
wa piłka nożna. Ilu za-
wodników liczą druży-
ny? 

 
A. 5 

B. 7 

C. 9 

9. Kto został pierwszym 
graczem z Polski w lidze 
NBA? 

 

A. Marcin Gortat 

B. Cezary Trybański 

C. Maciej  Lampe 

10.Który z piłkarzy najszyb-
ciej zdobył 5 bramek w jed-
nym meczu? 

 

A. Robert Lewandowski 

B. Cristiano Ronaldo 

C. Leo Messi 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie 



 

Czas na relaks 
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Szkoła  Podstawowa nr 2 im. B. 
Ścibiorka w Konstantynowie 

Łódzkim 

*** 

Jaś przychodzi do taty i mó-
wi:  
- Tato miałem dzisiaj szczę-
ście w szkole.  
- Co, dostałeś 6?  
- Nie, pani chciała mnie po-
stawić do konta, ale wszyst-
kie były już zajęte. 

*** 

Siedzi Jasio w szkole.  
Nauczycielka się pyta:  
- Jasiu gdzie leży Kuba?  
- Kuba leży w domu jest cho-
ry!                  *** 

W szkole pani pyta Jasia:  
- Jasiu jakie jest państwo na 

Jasiu mówi do ojca:  
- Tato, masz dzisiaj takie ma-
łe zebranie rodziców w szko-
le.  
- Co masz na myśli, mówiąc 
"małe"?  
- No, ja, ty, wychowawczyni i 
dyrektor... 

*** 

Na lekcji języka polskiego 
nauczyciel pyta:  
- Czym będzie wyraz 
"chętnie" w zdaniu: 
"uczniowie chętnie wracają 
do szkoły po wakacjach"?  
Zgłasza się Jasio:  
- Kłamstwem, panie profeso-
rze... 

literę K? Jasiu odpowiada:  
- Państwo Kowalscy. 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         
Z polszczyzną za pan brat 

 
1 –B 
2– B 
3– C 
4-A 
5-A 
6-C 

Humor z zeszytów szkolnych 
 H. Ch. Andersen nie miał rodziców, urodził się u obcych ludzi. 
Przydawka to część zdania, która czasem się przydaje. 

Stolicą Polski jest przeważnie     Warszawa. 
Matejko przedstawia Kopernika      siedzącego na obrazie. 
Ślimaki są jadalne, ale tylko          we Francji. 

 
 
 
 

Dwójka Pora na uśmiech 

Odpowiedzi do omni-
busa sportowego 

 

1-C 
2-B 
3-C 
4-B 
5-C 
6-A 
7-B 
8-A 
9-B 
10-A 

 

*** 

Nauczycielka pyta Jasia w 
szkole:  
- Kto zbudował arkę?  
A Jasio na to:  
- No....E......  
Dobrze Jasiu siadaj dostałeś 
piątkę. 

*** 

W klasie Jasia wychowaw-
czyni pyta:  
- Jaka waszym zdaniem po-
winna być idealna szkoła?  
A klasa zgodnym chórem:  
- Zamknięta! 


