
Opiekun gazetki:  
p. Małgorzata Kazimierczak, 
dziennikarze: członkowie koła  
dziennikarskiego z klasy Va 

- Co to są wakacje?    

- Oficjalne wagary. 

- A co to są wagary? 

- Nieoficjalne waka-
cje. 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

Stonoga to nie 
tylko postać z baj-
ki. Stonogi istnie-
ją naprawdę. Ta-
ką nazwę noszą 
maleńkie stawo-
nogi, zamieszku-
jące często wilgot-
ne piwnice 
i szklarnie. 
Lubią pod-
mokłe 
miejsca. 
Można je 
spotkać 
pod gniją-

cymi liśćmi, pod 
próchniejącymi ga-
łęziami i pod korą 
drzew. Odżywiają 
się resztkami ob-
umarłych roślin i 
zwierząt. Mają 
spłaszczone ciało o 

jajowatym kształ-
cie, pokryte chity-
nowym pance-
rzykiem. 
 
Jednak wbrew na-
zwie, którą posia-
dają, natura nie 
wyposażyła ich w 
sto nóg. Stonoga 
marmurowa, naj-
popularniejsza w 
naszym kraju, ma 
siedem par od-
nóży, co daje zale-
dwie 14 sztuk. 
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W dniu 10 maja w naszej szkole przeprowadzone zostały 
warsztaty z profilaktyki uzależnień. W zajęciach udział 
wzięli uczniowie klas III, IV, V i VI. 

Głównymi celami programu było: przybliżenie podstawo-
wych informacji na temat środków uzależniających i za-
grożeń z nimi związanych; przedstawienie mechanizmu 
uzależnienia, szkodliwości oraz strat ponoszonych przez 
ludzi uwikłanych w branie środków zmieniających świa-
domość (alkohol, narkotyki, leki i inne), nauka zachowań 
asertywnych, trening umiejętności mówienia NIE! 

Dnia 11 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w warsztatach przyrodniczych zorganizowanych 
przez Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha w ra-
mach „Festiwalu Rododendronów”. 

Podczas zajęć dzieci zdobywały wiedzę na temat 
uprawy i pielęgnacji roślin, a także mogły własno-
ręcznie posadzić w doniczce borówkę amerykańską – 
krzew dający bardzo smaczne i pełne walorów od-
żywczych owoce. 

W ramach podziękowania za udział w warsztatach 
nasi milusińscy otrzymali podarki, którymi były po-
sadzone przez nich sadzonki borówki. 
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Tajemnica zaginionej skarbonki — warsztaty profilaktyczne 

Warsztaty przyrodnicze 

Z życia szkoły 

12 maja 2019 roku w Konstantynowie Łódzkim odbył się 
XIII Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W imprezie tej uczniowie naszej szkoły po raz 
dwunasty zwyciężyli i zdobyli puchar oraz Nagrodę Burmi-
strza dla najliczniejszej reprezentacji szkoły. 
Indywidualnie najlepsze miejsca zdobyli: Amelia Kaczma-
rek- III miejsce w roczniku 2007, Szymon Iskra- III miejsce 
w roczniku 2004 i Kacper Garnysz IV miejsce w roczniku 
2008. 

XIII Bieg Wdzięczności  



Czerwiec 2019 

Dnia 14 maja uczniowie z klas IV-V wybrali się do Teatru 
Dom w Łodzi na spektakl Narodowego Teatru Edukacji 
we Wrocławiu pt. „Teatralne ABC”. Przedstawienie uka-
zało zaplecze pracy teatru, jego historię, a także odsłoniło 
tajniki gry aktorskiej. Zaprezentowało też różne sposoby 
przeniesienia sztuki na scenę: od teatru lalek poprzez te-
atr cieni, pantomimy do aktora w żywym planie. 
Cała teatralna wiedza przekazana została uczniom w za-
bawny sposób za pomocą historii pewnego urwisa, który 
za swoje niewłaściwe zachowanie w teatrze, w magiczny 
sposób został uwięziony na scenie. Dzięki temu poznał wielu nowych przyjaciół oraz na-
uczył się szacunku dla pracy aktorów, reżysera i innych pracowników teatru. Jego przy-
goda stała się też dla młodych widzów lekcją właściwego zachowania w teatrze. Niewąt-
pliwie spektakl ten pozwolił naszym uczniom w przystępny i ciekawy sposób zrozumieć 
wiele teatralnych pojęć i zwyczajów. 
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Z życia szkoły 
 

„Teatralne ABC” 

Bajki - poczytajki 

Sprintem do maratonu 

Dnia 06.06.2019r. w ramach zakończenia współpracy z Niepublicznym 
Przedszkolem ,,Pokaż Świat" uczniowie klasy IIb mieli możli-
wość aktywnego spędzenia czasu na KKS Włókniarz. W tym roku gościn-
nie przyłączyły się również dzieci z oddziałów ,,0”. Wraz z naszymi ulu-
bionymi przedszkolakami wzięliśmy udział w kolejnej edycji imprezy pod 
hasłem „SPRINTEM DO MARATONU”. Spotkanie rozpoczęła krótka 
rozgrzewka oraz wspólne zabawy integrujące wszystkie dzieci. Następnie 
przystąpiliśmy do biegu z zachowaniem zdrowej rywalizacji opartej na 
zasadach fair – play, które są nieodzownym elementem w sporcie i zaba-
wie. Po ciężkim wysiłku na dzieci czekał mały poczęstunek oraz kube-
czek orzeźwiającej wody. Na koniec dzieci otrzymały zwycięskie dyplo-
my.  

W ramach cyklicznych zajęć ,,Bajki-poczytajki'' zaprosiliśmy 
do naszej szkoły dwóch dzielnicowych Panią Izę i Pana Bogu-
miła. Zaproszeni goście przeczytali bajkę autorstwa pani Mał-
gorzaty Strękowskiej-Zaręby „Czarna wrona'', w której dzieci 
mogły odnaleźć wiele cennych wskazówek na temat bezpie-
czeństwa. 
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Bezpieczne wakacje 

Bądź bezpieczny w czasie wakacji!!!  

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wy-
czekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas 
zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapomi-
najcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi zwracać 
uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby 
po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia. 

 

Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu.  

 

  

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

1. Wakacje w górach 

 Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wie-
dzę na temat tego, jak robić to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki spo-
sób spędzania wolnego czasu ograniczony jest do niewielkiej i wąskiej grupki 
osób. 
 Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre 
buty i ubranie. 
 Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych. 
 Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr 
halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyzię-
bienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecz-
nych. 
 Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć do-
kąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR. 
 Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu. 
 Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz 
ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato. 
Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź 
albo wyrusz w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami. 
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Bezpieczne wakacje 

 
  
2. Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką 

Zasady bezpiecznej kąpieli 

 Pływaj tylko w miejscach 
strzeżonych, czyli tam, gdzie jest 
ratownik WOPR. 
 Nie wchodź do wody tam, 
gdzie kąpiel jest zakazana. In-
formują o tym znaki i tablice. 
Zanim wejdziesz do niestrzeżo-
nych zbiorników dorośli każdo-
razowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. 
 Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do 
uwag i zaleceń ratownika. 
 Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna tempera-
tura 22-25 stopni). 
 Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
 Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę 
piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla 
naszego organizmu. 
 Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują 
zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych. 
 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią 
lub kalectwem. 
 Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do 
wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne! 
 Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może po-
trzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w 
granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom 
inne osoby. 
 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bole-
snego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. 
 Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. 
 Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krót-
kiej przerwie. 
 Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania na-
leży zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo. 
Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zacho-
dzie słońca jest niebezpieczne. 



  
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu. 
 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych oku-
larów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, roz-
szerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV). 
 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu. 
 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 
Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne. 

3. Aktywne wakacje 
 
Zasady bezpiecznej jazdy na rowe-
rze 

 Używaj sprawnego i w pełni wyposa-
żonego roweru. 
 W czasie jazdy używaj kasku. 
 Dokładnie rozejrzyj się zanim ru-
szysz. 
 W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 
 Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 
 Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zaw-
sze dłoń na hamulcu. 
 Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. 
 Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 
 Nigdy nie ścinaj zakrętów. 
 W czasie jazdy zawsze uważaj! 
 
Na podwórku 
 
 Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być 
położone z daleka od jezdni, ruin, wykopów. 
 Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby wypyty-
wali się o mieszkanie i Twoich rodziców. 
Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania. Może to 
być włamywacz. Spróbuj zapamiętać wygląd obcego. W razie potrzeby zaalar-
muj dorosłych. 

Bezpieczne wakacje 
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4. Wakacje w domu 

Zabawa 

 Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bez-
piecznych zabaw. 
 Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w 
swoich zabawach. Są to: 
1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,  
2) prąd elektryczny – może Cię porazić,  
3) ogień – możesz spowodować pożar, 
4) woda – możesz zalać mieszkanie,  
5) ostre przedmioty – grożą zranieniem,  
6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć. 
 

Obcy puka do Twoich drzwi 

 Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyj-
rzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której 
nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!! 
 Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz 
zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża 
– zaalarmuj sąsiadów! 
 

WAŻNE TELEFONY 
 
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych 
997 – telefon alarmowy Policji 
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej 
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR 

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecz-
nika Praw Dziecka 

Bezpieczne wakacje 
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Zapytaliśmy uczniów 
naszej szkoły, gdzie 
najlepiej wyjechać na 
wakacje. Oto wyniki 
sondy. 

 

 

 

 

w góry— 14 głosów 
nad morze— 10 głosów 

za granicę— 8 głosów 

w  inne miejsca w  Polsce— 6 
głosów 

Wakacyjna sonda: 
Gdzie najlepiej wyjechać na wakacje? 
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Góry czy morze? 

Morze czy góry? 



Co będzie w modzie tego lata?  Zobaczcie sami! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moda na lato 2019 
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cyrkonie 

kokardy w ro
zm

iarze XXL 

frędzle 

cętki 
słomkowe kapelusze 

dżinsy w odcieniu ciemnego 

granatu z przeszyciami 

groszki 

zwiewne sukienki 



Letni 
weekend  

w Kaliszu 
 

Kalisz - drugie pod 
względem wielkości 
miasto Wielkopolski. 
Zajmuje 70 km2. W 
2017r. liczył 101 625 
mieszkańców. Między 
1975 – 1998 stolica 
woj. kaliskiego. Po-
tem miasto znalazło 
się w województwie 
wielkopolskim. Poło-
żone w pięknej dolinie 
rzeki Prosny. Najstar-
sze ślady działalności 
ludzkiej na terenie 
miasta i okolic sięgają 
mezolitu. Intensywne 
zasiedlenie w okresie 
wpływów rzymskich 
wynikało z położenia 
na "Bursztynowym 
Szlaku", łączącym 
Imperium Rzymskie z 
wybrzeżem Bałtyku. 
Około połowy II wie-
ku n.e. aleksandryjski 
uczony Klaudiusz 
P t o l e m e u s z  w 
"Geografii" wymienił 

miejscowość "Kalisia", 
identyfikowaną przez 
badaczy z Kaliszem, 
którego nazwa ma 
najstarszą metrykę 
pisaną ze wszystkich 
polskich miast. 

Kalisz - niepowtarzal-
ne miejsce, gdzie te-
raźniejszość i prze-
szłość są spójną i 
urzekającą całością. 

Wizytę tu, warto roz-

począć od podróży w 
czasie o ponad 1000 
lat wstecz i zwiedza-
nia wczesnośrednio-
wiecznego grodu Pia-
stów na Zawodziu 
(IX/X-XIII w.) Na-
stępnie łodzią Św. 
Wojciecha płyniemy 
rzeką Prosną do Cen-
trum, aż do okazałego 
teatru im. W. Bogu-
sławskiego, położone-
go bezpośrednio przy 

malowniczym Par-
ku Miejskim, (opcja 
dla sportowców 
wzdłuż Prosny 
śmiało można je-
chać np. na rol-
kach, rowerach lub 

spacerować !!!).  

Podróże małe i duże 
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Główny Rynek z Ratuszem 
źródło:Wikipedia 

 

Teatr  im. W. Bogusławskiego 

Źródło: Wikipedia 



Stąd już o krok na 
Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich, do Aqu-
aparku i Hali Sporto-
wo – Widowiskowej. 
Po drodze mijamy 
place zabaw, pomniki, 
fontanny i oddychamy 
„płucami Kalisza”. 

Udając się w przeciw-
nym kierunku trafia-
my na Basztę Dorotkę 
i Narodowe Sanktu-
arium Św. Józefa pa-

trona Kalisza. Nie-
opodal znajduje się 
Pl. Jana Pawła II. 
Następnie idąc w kie-
runku Rynku Głów-
nego, 

wchodzimy z prze-
wodnikiem na wieżę 
Ratusza, na kolejnych 
piętrach poznajemy 

historię i dzieje miasta 
oraz ciekawostki. Na 
szczycie czeka na nas 
nagroda – widok pano-
ramy na cztery strony 
świata, z oznaczeniem 
kierunków i miast. 

Można też podziwiać 
Most  Kamienny, 
Schron Atomowy z lat 
60–tych ubiegłego stu-
lecia, pójść do Mu-
zeum Okręgowego Zie-

m i 

Kaliskiej lub aktywnie 
spędzić czas w rodzin-
nym parku rozrywki, 
parku linowym albo 
popływać na przysta-
ni.  

W okolicy są też inne 
ciekawe i urzekające 
miejsca jak np.: Dwo-

Podróże małe i duże 
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Prosna kolo mostu Św. Wojciecha  
źródło: Wikipedia 

w Russowie albo pa-
łac i park w Gołucho-
wie (ścieżki przyrod-
nicze i hodowla żu-
bra) czy pałac w Do-
brzycy. Kalisz jest 
nierozerwalnie zwią-
zany z historią nasze-
go kraju, to miejsce, 
które powinien po-
znać każdy Polak, a 
dzięki licznym atrak-
cjom to może być na-
prawdę fascynująca 
podróż, pełna nieza-
pomnianych wrażeń. 

Ja byłam i  

POLECAM !!! 

Daria 

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów 

Źródło: Wikipedia 



 

holidays - wakacje 

swimming pool – basen 

travel agency – biuro podróży 

swimsuit – kostium kąpielowy 

package tour – wczasy 

sunbathe – opalać się 

cruise – rejs 

excursion – wycieczka 

holidaymaker – urlopowicz 

resort – kurort 

rucksack – plecak 

seaside – okolica nadmorska 

souvenir – pamiątka 

guided tour – wycieczka z przewodnikiem 

historical sights – zabytki 

 

  

Learning is fun 
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1. Słownik ortogra-
ficzny nie poinformu-
je nas o: 
 
A. pisowni nazw geogra-
ficznych 
B. znaczeniu wyrazów 
obcych 
C. stosowaniu inter-
punkcji 

 
 

2. „Ż” niewymienne 
znajduje się w wyrazie: 
 
 
A. nożyczki 

 B. zagrożenie 
C. drążek 

 

 
 
 

3. Nieprawidłowo za-
pisano wyraz: 

 
 
A. jarzyna 
B. jeżyna 
C. jażębina 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5. Nieprawidłowo zapi-
sali wyraz: 

 
 
A. pentla 

  B. pensja 
  C. pęseta 
 
Prawidłowe odpowiedzi znaj-
dziesz na ostatniej stronie ga-
zetki. 

6. W słowniku ortogra-
ficznym wyrazy zapi-
sane są w następują-
cej kolejności: 

 
A.  koło. kółko, kółeczko 

  B.  liść, listopad, list 
  C.  burza, burzliwy, bu-
rzowy 
 

4. Prawidłowo zapisa-
no czasownik  w zda-
niu: 
 
A. Przyjoł nagrodę. 
B. Zajęłli miejsca. 
C. Zamknęły okna. 
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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  
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1. "Rwanie i podrzut" - to 
elementy jakiej dyscypliny 
sportowej ? 

 

A. podnoszenie ciężarów 

 B. rugby 

 C. karate 

4. Wojciech Szczęsny stoi 
na bramce klubu: 

 

A. Juventus Turyn 

B. FC Barceloa 

C. Real Madryt 

2. Panczenista - to za-
wodnik uprawiający : 

 

A. piłkę nożną 

B. jazdę szybką na łyż-
wach 

C.  jazdę konną 

5. Otylia Jędrzejczak 
jest mistrzynią olimpij-
ską: 

 

 A.  w skoku w dal 

 B.  w rzucie młotem 

 C.  w pływaniu 

3. "Sczypiorniak" to popu-
larna nazwa gry zespoło-
wej. Jaka to dyscyplina ? 

 

A. koszykówka 

 B. piłka ręczna 

 C.  rugby 

6. Krzysztof Piątek pełni 
we włoskim klubie Ac Mi-
lan funkcję: 

 

A. obrońcy 

B. bramkarza 

C. napastnika 

7. Kamil Stoch w 2018r. zdo-
był w Mistrzostwach Świata 
w lotach narciarskich: 

 

 

A. srebrny medal 

B. złoty medal 

C.  Brązowy medal 

8. Robert Kubica to: 

 

 

A. koszykarz 

B. kierowca rajdowy 

C. skoczek narciarski 

9.  Jakiego sprzętu używa 
skoczek wzwyż? 

 

A.  żadnego 

B.  tyczki 

C. piłki 

10. Na jakiej nawierzchni 
rozgrywane są zawody żuż-
lowe? 

 

A. na lodzie 

B. na trawie 

C. na żużlu 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie 



 

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

Łódzkim 

- Dobrze Jasiu. A o ile 
jest dłuższa?  
- O sześć liter. 

*** 

Nauczyciel języka pol-
skiego pyta się uczniów:  
- Jak brzmi liczba mnoga 
do rzeczownika 
"niedziela"?  
- Wakacje, proszę pani! 

*** 

Na zakończenie roku 
szkolnego dyrektor zwra-
ca się do uczniów: 

Pan od matematyki pyta 
Jasia:  
- Co to jest kąt?  
- To najbrudniejsza część 
mojego pokoju. 

*** 

Co to jest: zielone, owło-
sione i leży na plaży? 
- Agrest na wakacjach. 

*** 

Pani pyta Jasia:  
- Która rzeka jest dłuż-
sza: Ren czy Missisipi?  
- Missisipi.  

- Życzę wam przyjem-
nych wakacji, zdrowia i 
żebyście we wrześniu 
wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem. 

                  *** 

Co mówi nauczycielka 
geografii rano do mapy? 
- Witam Państwa.                   

*** 

Mówi pchła do pchły: 
- Gdzie byłaś na waka-
cjach. 
- Na Krecie. 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         
Z polszczyzną za pan brat 

 
1 –B 
2– A 
3– C 
4-C 
5-A 
6-C 

Humor z zeszytów szkolnych 
Tatarzy jeździli konno i pieszo. 

Serce ryby znajduje się w jej prawym 
górnym rogu. 

Kijanka różni się od żaby tym, że nie 
jest do niej podobna. 

Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali  
samoobsługę. 

Jesienią dni stają się coraz krótsze,  
a podwieczorki coraz chłodniejsze. 

Chopin, największy polski kompozytor, 
pisał wyłącznie na fortepianie. 

Dwójka Pora na uśmiech 

Odpowiedzi do omni-
busa sportowego 

 

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

 


