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

  Ojciec pyta Jasia: 

-Jak ci poszło dzisiaj w szkole? 

-Okropnie! Dostałem jedynkę z historii. 

-Dlaczego? 

-Bo nie wiedziałem, dlaczego polscy rycerze 

wygrali pod Grunwaldem. 

-Ty głupolu! Nie mogłeś powiedzieć, że nie 

wiesz, bo wtedy nie było cię na świecie? 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

Większość osób lu-

biących pistacje ma 

problem z opanowa-

niem się podczas ich 

jedzenia –czyli jedzą 

je, dopóki się nie 

skończą. 

Kuka wyłącznie sa-

miec kukułki, samica 

wydaje głos podobny 

do  chichotu i syku. 

 

 

Żaby nigdy nie piją 

wody pyszczkiem, 

woda przesiąka 

przez ich skórę. 
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 Dnia 3. września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkol-

nego. Było ono wyjątkowe, ponieważ powitała nas nowa dyrektor —

pani Mirosława Marszałek. Podczas inauguracyjnego apelu pani dy-

rektor powitała uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz zapro-

szonych gości, życząc wszystkim sukcesów i pomyślności w nadcho-

dzącym roku szkolnym.  

Dnia 17. września, w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, delegacja uczniów klasy 

VII wzięła udział w  Mszy Świętej w intencji posterunkowego Policji Państwowej, asp. Kazi-

mierza Turczyńskiego oraz innych ofiar zbrodni katyńskiej, w Kościele pod wezwaniem Świę-

tego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim. Uczniowie uczestniczyli również w uro-

czystym odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy przy Dębie Pamięci na pl. Wolności . 

 Dnia 12. września przed starszymi uczniami naszej 

szkoły wystąpił Piotr Lubertowicz -  wokalista, gitarzysta, 

autor tekstów, który przez wiele lat zmagał się z uzależ-

nieniem  od narkotyków. W programie zatytułowanym 

„Broń się, nie trać wiary!” muzyk zaprezentował własne 

utwory, które przeplatał opowieściami o przemocy, alkoho-

lizmie, pościgu za pieniędzmi, samotności i narkomanii. 

Koncert Piotra Lubertowicza był dla naszej młodzieży 

ostrzeżeniem przed tragicznymi skutkami każdego nałogu, a w szczególności narkomanii. 
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 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Koncert profilaktyczny pt.„Broń się, nie trać wiary” 

 Katyń...ocalić od zapomnienia 

2x czyściej... 

  Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła 21. września włączyła się do udzia-

łu w jubileuszowej akcji sprzątania świata. W tym roku akcja przebiegała 

pod hasłem  „Akcja – segregacji! 2x więcej! 2x czyściej!” Jej celem było budze-

nie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, poczucia odpo-

wiedzialności za stan utrzymania czystości przestrzeni publicznej miasta i 

wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów. 

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami tradycyjnie,  jak co roku posprzątali 

tereny wokół szkoły.  Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z wielkim zaangażo-

waniem i przejęciem. 

Z życia szkoły 

https://pixabay.com/pl/dziecko-ucze%C5%84-ucz%C4%99-si%C4%99-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-3327374/
https://pixabay.com/pl/cz%C5%82owiek-%C5%9Bpiewaj%C4%85cy-w-muzyka-40140/
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Nasi uczniowie aktywnie włączyli się do akcji Szkolnego 

Wolontariatu pt. „Twój Miś może zostać Ratownikiem” . Celem 

zbiórki było zebranie pluszaków dla Powiatowej Komendy Policji 

w Pabianicach. 

  

 

 
 

 Tegoroczny XVIII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem 

„Promieniowanie Ojcostwa”. Z tej okazji w dniu 16. października w 

naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony największemu au-

torytetowi moralnemu współczesnego świata – Świętemu Janowi 

Pawłowi II. 

Z życia szkoły 

 W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, nasza szkoła przystąpiła do akcji, „100 wyprawek dla pol-

skich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości od mło-

dzieży z województwa łódzkiego”. Celem akcji jest zebranie i dostarcze-

nie do polskiej młodzieży uczącej się w polskich szkołach funkcjonują-

cych na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy darów w postaci artykułów 

biurowych, pomocy szkolnych i materiałów edukacyjnych. 

 100 wyprawek dla polskich dzieci na Kresach 

Miś Ratownik!   

 

 12. października odbyła się uroczystość pasowania uczniów 

klas pierwszych. Dzieci swoim zachowaniem i zaprezentowanym 

programem artystycznym udowodniły, że są gotowe do przyjęcia      

w poczet uczniów szkoły. Aktu pasowania na ucznia dokonała pani 

dyrektor Mirosława Marszałek. 

 Pasowanie uczniów klas pierwszych 

 XVIII Dzień Papieski  

https://sp2konstantynow.pl/index.php/9-uczen/393-100-wyprawek-dla-polskich-dzieci-na-kresach
https://sp2konstantynow.pl/index.php/9-uczen/394-mis-ratownik
https://pixabay.com/pl/mi%C5%9B-teddy-nied%C5%BAwied%C5%BA-%C5%82adny-zabawka-303177/
https://pixabay.com/pl/szko%C5%82y-przybory-szkolne-edukacja-1555909/
https://pixabay.com/pl/uniwersytet-czapka-kapelusz-ameryka-szko-1547551/
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Drodzy Starsi Uczniowie! 

Chciałbym zaapelować do Was na łamach 

gazetki i poruszyć problem Waszego zachowania na 

szkolnej stołówce.                                                                                                                       

 Zamiast stać spokojnie w kolejce po obiad 

przepychacie się i wprowadzacie zamieszanie na 

jadalni. Tym samym dajecie zły przykład młodszym uczniom.                                      

 Proszę Was, szanujmy się nawzajem! Okazujmy sobie choć trochę 

życzliwości. Wtedy wszyscy będziemy mogli spożywać posiłki w miłej 

atmosferze. 

Pozdrawiam – Uczeń klasy IV 

 Zachęcamy wszystkich uczniów do dzielenia się na łamach szkolnej 

gazetki swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania naszej szkoły.           

W tym  numerze prezentujemy kilka nadesłanych do redakcji listów. 

 

Droga Redakcjo! 

          W tym liście chciałabym zwrócić uwagę na problem ciężkich plecaków, 

które muszą codziennie nosić dzieci  do szkoły.                                                                              

 Sama jestem uczennicą klasy V i doświadczyłam tego ciężaru na własnej 

skórze, a dokładniej na własnym kręgosłupie. Niekiedy mój plecak potrafi 

ważyć aż 11 kilogramów. To zdecydowanie za dużo!                                                                             

 Uważam , że dobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie przez naszą szkołę 

szafek dla uczniów, w których dzieci mogłyby przechowywać książki i przybory 

szkolne. To zdecydowanie odciążyłoby nasze plecy. 

Mam nadzieję, że moje życzenie spełni się jeszcze w tym roku szkolnym. 

 

Pozdrawiam – Uczennica klasy Va 

 

 

Szkolna poczta 

https://pixabay.com/pl/koperta-ikona-list-mail-koperta-koperta--2022710/
https://pixabay.com/pl/piecz%C4%99%C4%87-naklejka-kolekcja-koperta-312609/
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Szkolna poczta 

 

Droga Redakcjo! 

Piszemy ten list, ponieważ chciałyśmy 

podzielić się  spostrzeżeniami na temat 

funkcjonowania naszej szkoły. Uważamy, 

że ma ona wiele zalet, ale dostrzegamy też 

kilka wad.                                                

Zaletą naszej szkoły jest niewątpliwie 

atmosfera, która w niej panuje. Dbają o nią 

uczniowie nauczyciele jak i pozostali pra-

cownicy.                                                                                                             

 Poza tym nasza szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które umoż-

liwiają nam rozwijanie zainteresowań. Podoba nam się również to, że możemy 

korzystać z zajęć na pływalni, która znajduje się tuż obok naszej szkoły.                                                    

 Naszym zdaniem dobrym pomysłem było postawienie na korytarzu auto-

matu z różnymi smakołykami. Teraz, jeżeli ktoś zapomni drugiego śniadania, 

może zakupić sobie coś do zjedzenia.                                                                                         

 Nasza szkoła ma tez parę minusów. Nie podoba nam się to, że nie mamy 

szafek na książki, że na szkolnych korytarzach brakuje ławek do siedzenia,      

a podczas przerwy obiadowej na jadalni panuje wielki tłok.                              

 Żałujemy także,  że nie możemy w szkole korzystać z telefonów komórko-

wych. Poza tym narzekamy na przeładowany plan lekcji. Musimy często  przy-

chodzić do szkoły na godzinę zerową, a wychodzimy z niej późnym popołudniem. 

Zostaje nam niewiele czasu na odrabianie prac domowych i na naukę.                                                           

 Ubolewamy także nad tym, że nie mamy sali gimnastycznej, ale wiemy,  

że to się już niedługo zmieni.                                                                                                  

 Pomimo tych kilku wad, uważamy jednak, że nasza szkoła jest przyja-

znym miejscem, do którego przychodzi się z uśmiechem. 

 

Pozdrawiamy – Uczennice klasy VII 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/koperta-e-mail-list-poczta-lotnicza-295411/


 

Od ilu lat jest Pani związana ze szkol-

nictwem? 

 Ze szkolnictwem jestem związana od 

ponad 20 lat, dokładnie od 1992 r. Swoją 

karierę zawodową rozpoczęłam w Szkole 

Podstawowej w Porszewicach. W 1994 

r .przeniosłam się do Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. Armii Krajowej w Konstantyno-

wie Łódzkim, z którą byłam związana 

przez 5 lat. Potem, kiedy nastąpiła refor-

ma szkolnictwa, dostałam propozycję pra-

cy w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie 

Łódzkim. Tam nauczałam młodzież przez 

18 lat. W 2017 roku rozpoczęłam  pracę w  

Szkole Podstawowej nr 2 im Bolesław Ści-

biorka, a rok później objęłam funkcję dy-

rektora w tej placówce. 

 

Co panią skłoniło do tego aby zostać nauczycie-

lem? Czy zawsze pani marzyła o tym, aby upra-

wiać ten zawód?  

 

 Z całą pewnością mogę powiedzieć, że nauczanie to moja pasja, moje po-

wołanie. Od najmłodszych lat marzyłam o tym, by zostać nauczycielką. Do dziś 

bardzo lubię tę pracę. Uwielbiam mieć kontakt z ludźmi, a przede wszystkim     

z dziećmi i młodzieżą 

 

Dlaczego zdecydowała się Pani nauczać języka polskiego, a nie jakie-

goś innego przedmiotu? 

 

 Uważam, że człowiek wybiera kierunek kształcenia zgodny z jego umiejęt-

nościami i predyspozycjami. Zawsze lubiłam dużo czytać. Pisanie też nie stano-

wiło jakiś większych trudności. Te dwie rzeczy zadecydowały o tym, żeby wy-

brać filologię polską jako kierunek dalszej edukacji. Aczkolwiek muszę dodać  

Wywiad z dyrektorem naszej szkoły p. Mirosławą Marszałek 
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„ (…) nauczanie to mo-

ja pasja, moje powoła-

nie”. 



 

nieskromnie, że było jeszcze wiele innych przedmiotów, które 

bardzo mnie interesowały. Należały do nich: matematyka, 

chemia i biologia.  Myślę, że mogłabym też kształcić się w in-

nym kierunku i ukończyć studia medyczne czy matematycz-

ne. Zdecydowałam się jednak na polonistykę, ponieważ       

od zawsze pasjonowałam się literaturą. 

 

Co sprawia pani największą satysfakcję w pracy nauczyciela? 

 

 Najwięcej satysfakcji w pracy nauczyciela sprawiają mi moi uczniowie. 

Lubię patrzeć jak młodzi ludzie zdobywają wiedzę i kształcą swoje umiejętności. 

Ogromną radość przynoszą mi też sukcesy moich podopiecznych. Cieszy mnie 

również kontakt z absolwentami. Miło mi podczas przypadkowych spotkań ra-

zem z nimi powspominać wspólnie spędzone lata nauki. 

 

Od tego roku obiela pani posadę dyrektora, jak się czuje pani w nowej 

funkcji w naszej szkole? 

 

 Przystępując do konkursu na dyrektora naszej szkoły wiedziałam,               

że nie będzie łatwo , bo bycie dyrektorem to ciężka praca. Mimo to podjęłam się 

tego z wielką radością. Ta praca sprawia mi dużo satysfakcji. Cały czas muszę 

stawiać czoła nowym wyzwaniom i problemom. Nieustannie uczę się nowych rze-

czy. 

 

Co robi dyrektor? Czy trudno jest zarządzać taką szkołą jak nasza? 

 

 Dyrektor, zarządza całą placówką i ją reprezentuje. Jego praca jest wielo-

wymiarowa, ponieważ musi się on zająć organizacją całej szkoły i procesem dy-

daktycznym. Dyrektor dba  o to, żeby młodzi ludzie mieli w szkole dogodne wa-

runki do nauki i mogli rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, a tak-

że czuwa  nad bezpieczeństwem uczniów. Jego rolą jest również stworzenie odpo-

wiednich warunków do pracy nauczycielom oraz pracownikom obsługi i admini-

stracji. Poza tym dyrektor musi pamiętać o promowaniu szkoły w środowisku lo-

kalnym i współpracy z Rodzicami oraz wieloma instytucjami. 
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„Najwięcej satys-

fakcji w pracy 

nauczyciela 

sprawiają mi 

moi uczniowie”.  



 

Co Pani najbardziej lubi w pracy dyrektora? 

 Mogę powiedzieć, że lubię to samo, co w pracy nauczyciela, czyli stały kon-

takt z ludźmi. Lubię ludzi, lubię z nimi przebywać i rozmawiać.  

 

Co jest, pani zdaniem, najbardziej stresującego w pracy dyrektora a co 

w pracy nauczyciela? 

 

 W pracy nauczyciela jak i dyrektora jest wiele stresujących czynników. Na-

leżą do nich zbyt rozbudowana dokumentacja, ciągle 

„goniące” terminy, problemy związane z nauczaniem        

i wychowaniem uczniów. Jednakże sądzę, że dyrektor 

ma więcej powodów do stresu, gdyż to na nim ciąży cała 

odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki. To on 

opowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników. 

 

Jakie jest pani największe marzenie jako dyrekto-

ra? 

 Moim największym marzeniem jest to, aby każdy, 

kto ukończy naszą szkołę, był z tego dumny. Cieszyłabym się, gdyby absolwenci z 

wielką sympatią wspominali naszą placówkę. 

 

Jak Pani spędza swój wolny czas? Czy poza pracą myśli Pani o szkole? 

 Coraz częściej zdarza mi się, że poza pracą myślę o szkole. Kiedyś, przed 

objęciem funkcji dyrektora, miałam taką zasadę, że zamykając drzwi od domu, 

zamykałam równocześnie swoje sprawy rodzinne, a z kolei, zamykając drzwi od 

pracy, zamykałam sprawy szkolne. I to mi się udawało przez wiele lat. Dzisiaj 

widzę jednak, że nie tak łatwo przychodzi  mi rozdzielenie pracy od życia rodzin-

nego. Coraz częściej w domu myślę o swoich zawodowych planach i obowiąz-

kach. 

Pytacie jak spędzam czas wolny? Ja lubię dobrą książkę, uwielbiam jazdę na ro-

werze, długie spacery, rozmowy w gronie przyjaciół. To są te rzeczy, które spra-

wiają mi radość. 

Dziękujemy za wywiad. 

Z Panią Dyrektor rozmawiały: Dagmara i Aniela 

Wywiad z dyrektorem naszej szkoły p. Mirosławą Marszałek 
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Złote myśli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,  

ten może być nauczycielem.... 

Konfucjusz 

  

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysło-

wość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachę-

cania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! 

B. Conklin 

 

 

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci –  

stara się zobaczyć ich dusze. 

B. Cage 

 

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. 

M. Twain 

 

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej  wszystkim Nauczycielom 

i Pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia. 

   

          Redakcja gazetki 

Dzień Edukacji Narodowej 
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Zapraszam Was dzisiaj 

w podróż na północ, a po-

tem na południe naszego 

pięknego kraju. Nad mo-

rzem odwiedzimy Hel, 

zaś w górach Śnieżkę. 

 

Hel- miasto w wojewódz-

twie pomorskim, w po-

wiecie puckim, położone 

na cyplu Mierzei Hel-

skiej nad Morzem Bał-

tyckim. Ośrodek tury-

styczny i kąpielisko nad-

morskie, ośrodek rybo-

łówstwa, garnizon Mary-

narki Wojennej z portem 

wojennym. Port morski 

Hel ma przystań rybac-

ką, jachtową i żeglugi 

pasażerskiej. (źródło: Wikipe-

dia) 

 

Zapierające dech w pier-

siach widoki spienionego 

Bałtyku, podczas rejsu 

pirackim szkunerem,      

a dla żądnych adrenaliny 

– łodziami motorowymi 

sprawiają, że człowiek 

zapomina o kłopotach       

i troskach. Świat wydaje 

się przepiękny i bezkres-

ny.  

Dla spragnionych kąpieli 

są wspaniałe piaszczyste 

plaże. Spacerowicze chęt-

nie korzystają z nadmor-

skiej promenady, przy 

której znajduje się foka-

rium.  

Turyści licznie odwiedza-

ją Muzeum Rybołówstwa 

z wieżą widokową , La-

tarnie Morską z 1942r., 

Skansen Broni Morskiej 

i zespół obiektów fortyfi-

kacji rejonu umocnień 

„Hel” z 1931-1941, w któ-

rym obecnie znajduje się 

Muzeum Obrony Wy-

brzeża.  

Listę obowiązkowych 

atrakcji turystycznych 

uzupełnia Dom Morświ-

na i reprezentacyjny dep-

tak na ulicy Wiejskiej ze 

starymi rybackimi chata-

mi oraz Pomnik Obroń-

ców Helu. Nawet Prezy-

denci RP mają tu swoją 

rezydencję wypoczynko-

wą, a zatopione wokół 

Półwyspu wraki oraz ka-

mienne falochrony są nie 

lada gratką dla wielu 

nurków.  

Wizyta w tym niesamo-

witym miejscu będzie dla 

każdego niezapomniana  

i pełna cudownych wspo-

mnień. 

Podróże małe i duże 
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Linia brzegowa Mierzei Helskiej  
źródło:Wikipedia 

: 

Źródło: Wikipedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zatoka_Pucka_mapa_mini.png


Śnieżka - najwyższy 

szczyt Karkonoszy oraz 

Sudetów, jak również 

Czech, województwa dol-

nośląskiego, a także całe-

go Śląska. Najwybitniej-

szy szczyt Polski i Czech. 

Jego oficjalna wysokość 

bezwzględna to 1602 m 

n.p.m. (źródło: Wikipe-

dia) 

Wszyscy turyści przyby-

wający w Karkonosze po-

winni niezależnie od po-

ry roku stanąć na szczy-

cie Śnieżki, aby zobaczyć 

przepiękną polską i cze-

ską panoramę Sudetów.  

 

Miłośnikom wspinaczki 

górskiej polecam szlaki 

piesze o różnym stopniu 

trudności, natomiast nie-

pełnosprawnym, rodzi-

nom z malutkimi dziećmi 

i niczym nieusprawiedli-

wionym leniuchom do-

tarcie na górę znacznie 

ułatwi wyciąg kolejki 

gondolowej z Pec pod 

Sněžkou lub po polskiej 

stronie wyciąg krzesełko-

wy na Kopę.  

 

Na Śnieżce znajdują się: 

Obserwatorium Wysoko-

górskie Instytutu Meteo-

rologii i Gospodarki 

W o d n e j , 

kaplica św. 

Wawrzyńca 

z 1665r. 

oraz czeska 

górna sta-

cja kabino-

wej kolejki 

l i n o w e j        

i nowy bu-

dynek pocz-

ty, w któ-

rym można nabyć cieka-

we pamiątki. Nad kio-

skiem jest taras, będąc 

na nim podziwiamy wi-

doki z 

wysoko-

ści po-

n a d 

1 6 0 2 m 

n.p.m..  

 

Niezwy-

kłe po-

c z u c i e 

wysoko-

ści i przestrzeni gwaran-

tuje nam, że marzenia       

o zobaczeniu świata z gó-

ry zostają w tym miejscu 

spełnione. 

Śmiało mogę powiedzieć, 

iż dla mnie Polska 

„zaczyna się i kończy” w 

każdym z tych miejsc.  

Ja już w nich byłam, a 

Ty? 

Daria 

 

Podróże małe i duże 

Obserwatorium na Śnieżce  
źródło:Wikipedia 

żr 
Źródło:Wikipedia 
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Śnieżka od południa  
źródło: Wikipedia 

https://pixabay.com/pl/g%C3%B3ry-wzg%C3%B3rza-natura-krajobraz-3270710/


 Zachęcamy razem z nami do nauki języka angielskiego. Poniżej kilkana-

ście słówek do zapamiętania.  

 

Places in a school - Miejsca w szkole  

canteen - stołówka 

classroom - klasa 

common room - świetlica 

computer room - pracownia komputerowa 

corridor - korytarz 

dining room - stołówka 

gym - sala gimnastyczna 

gymnasium - sala gimnastyczna 

headmaster's office - gabinet dyrektora 

lab - pracownia 

laboratory - pracownia 

library - biblioteka 

office - sekretariat 

playground - boisko szkolne 

science lab - sala do nauki biologii, chemii, fizyki 

sports field - boisko sportowe 

staffroom - pokój nauczycielski  

 

 

Learning is fun 

Str. 12 Dwójka 

https://pixabay.com/pl/edukacja-powr%C3%B3t-do-szko%C5%82y-1545578/


1.Które zdanie jest po-

prawne pod względem ję-

zykowym? 

 

A. Wszyscy uczestnicy kon-

kursu umią wypełniać kartę 

odpowiedzi. 

 

B. Ja nie umie mówić źle o 

swojej szkole. 

 

C. Doskonale umię odmieniać 

rzeczowniki przez przypadki.         

 

D. Nauczyciele umieją zain-

teresować uczniów swoim 

przedmiotem. 

 

2..W którym wypowiedze-

niu   zastosowano niepra-

widłową formę zaim-

ka ,,ta” ? 

 

A Te dziewczęta są zawsze 

przygotowane do zajęć. 

 

B. Tę klasówkę napisaliśmy z 

łatwością. 

 

C. Zasłużyliśmy na tą nagro-

dę. 

 

D. Z tą nauczycielką lubimy 

mieć lekcje. 

 

3. „Ch” należy  wstawić w 

puste miejsce wyrazu: 

A. czmy…nąć 

B.  czy…ać 

C.  dru…              

D.  …uk 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5.Wskaż szereg, w którym 

znalazły się poprawnie za-

pisane wszystkie wyrazy. 

A. rzołnież, rzuchwą, przerzu-

wał, jarmóż; 

B. żołnież, żuhwą, przeżówał, 

jarmuż; 

C. żołnierz, żuchwą, przeżu-

wał, jarmuż; 

D. rzołnierz, żuchwą, przeżu-

wał , jarmuż. 

 

6.W którym zestawie na 

końcu wszystkich wyra-

zów dopisałbyś jeszcze 

jedno „i”?  

A. poezji(?), lekcji(?), 

B. histori (?), Austri(?) 

C. Azji(?), Klaudi(?) 

D. Kasi(?), ziemi (?).  

 

Prawidłowe odpowiedzi znajdziesz 

na ostatniej stronie gazetki. 

4. W słowniku ortograficz-

nym wyrazy są napisane 

w następującej kolejności:  

 

A. krzyk, krzywda, krzyżyk 

B. wrzos, wróżba, wrak 

C. ćma, cień, cisza 
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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. 14 Dwójka 

1.Ilu zawodników liczy dru-

żyna siatkarzy? 

 

A. 6 zawodników 

B. 7 zawodników 

C. 8 zawodników 

4. Co ochrania nagolennik? 

 

      A. udo 

      B. nadgarstek 

      C. goleń, piszczel 

2. Ile kół tworzy flagę 

olimpijską?  

 

A. 6 kół 

B. 5 kół 

C. 4  koła 

      5. Jakiego sprzętu  

       używa skoczek wzwyż? 

 

A. skoczek wzwyż nie 

używa żadnego 

sprzętu 

B. skoczek wzwyż uży-

wa tyczki 

C. skoczek wzwyż uży-

wa młota 

3. Gdzie odbyły się pierw-

sze Igrzyska Olimpijskie? 

 

A. w Berlinie 

B. w Atenach 

C. w Moskwie 

      6. Co to jest pagaj?  

 

A. wiosło jednostronne uży-

wane w wyścigach ka-

nadyjek 

B. nakrycie głowy dżokeja 

C. nawierzchnia, dzięki 

której można jeździć na 

nartach latem 
       7. Kształt jakiej litery ma      

           bramka w rugby? 

 

A. litery A 

B. litery H 

           C. litery O  

8.Jaką długość ma ba-

sen olimpijski? 

 

A. 60m  

B. 40m 

C. 50m 

9.Ile gemów ma set?  

 

A. 5 gemów 

B. 6 gemów 

C. 4 gemy 

10. Co to jest bolid?  

 

      A. okulary narciarskie 

      B. pojemnik na płyny 

używany przez kolarzy   

umieszczony na ramie 

roweru 

      C. pojazd biorący udział 

w wyścigach formuły  

 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie 

https://pixabay.com/pl/pi%C5%82ka-r%C4%99czna-koszyk%C3%B3wka-pi%C5%82ka-ludzie-rzu-150163/


Rozwiąż krzyżówkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykreśl nazwy miast 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SOPOT 

2. GNIEZNO 

3. OPOLE 

4. WARSZAWA 

5. KATOWICE 

6. GDYNIA 

7. BYDGOSZCZ 

8. SZCZECIN 

 
 

Czas na relaks 
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V N R A J U S B B E I 

K Z O I W V S Y C L A 

W S R Z C Q C D T R O 

A Z T T Y Q I G U T C 

D C W D F Q Z O A L I 

V Z I D O Q H S X G T 

W E Z J N K B Z B N G 

T C K G I H W C P C P 

I I O W A R S Z A W A 

G N I E Z N O P K G E 

D Z X K N O P O L E R 

Y K H K A T O W I C E 

N M B T B M T P A F D 

I I I U Z K H O G I V 

A C O Q C Y F U I U L 



Szkoła  Podstawowa nr 2 im. B. 

Ścibiorka w Konstantynowie 

Łódzkim 

da uczeń - Pomagali mi ma-

ma i tata. 

  *** 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dzisiaj na 

chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do 

domu? 

- Nie zdążyła… 

  *** 

Nasza nauczycielka mówi sa-

ma do siebie. Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że ją słu-

chamy! 

  * ** 

Siedzą dwaj uczniowie: 

Ojciec do syna: 

- Jak tam postępy w szkole? 

- W porządku. Kontrakt z 

piątą klasą przedłużony na 

następny rok. 

  *** 

Na lekcji przyrody nauczy-

cielka pyta Jasia: 

-Jasiu, co wiesz o jaskółkach?

- To bardzo mądre ptaki. Od-

latują, gdy tylko rozpoczyna 

się rok szkolny.   

  *** 

Nie rozumiem, jak jeden czło-

wiek może robić tyle błędów? 

- dziwi się polonistka, odda-

jąc pracę domową uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowia-

- Wiesz, czasem ogarnia mnie 

wielka ochota, żeby się pou-

czyć. 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie. 

  *** 

Pani od biologii pyta Kazia: 

-Wymień mi pięć zwierząt 

mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

  *** 

Na lekcji plastyki dzieci ry-

sują swoją rodzinę. Jasiu 

właśnie narysował tatę. Pani 

- Jasiu, dlaczego twój tata 

ma niebieskie włosy? Jasiu - 

Bo nie było łysej kredki. 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         
Z polszczyzną za pan brat 

 
1 –D 
2– C 
3– A 
4-A 
5-C 
6-B 

Pora na uśmiech 

Odpowiedzi do omni-
busa sportowego 

1-A 

2-B 

3-B 

4-C 

5-A 

6-A 

7-B 

8-C 

9-A 

10-C 


