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

 Jaś pisze list do Świętego Miko-
łaja: 

-Chciałbym narty, łyżwy, sanki i 
grypę na zakończenie ferii świą-
tecznych! 

 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

Święty Mikołaj ma 
wiele imion.  

My znamy Świętego 
Mikołaja, w Chinach 
wołają na niego 
Shengdan Laoren, w 
Anglii Father Christ-
mas, we Francji Pere 
Noel, w Rosji  Died 
Moroz, a na Słowa-
cji to Svaty Mikulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święty Mikołaj ma 
31 godzin, aby do-
starczyć prezenty 
dzieciom na całym 
świecie ze względu 
na różnice stref cza-
sowych. 

Z życia szkoły s. 2 

Szkolna poczta s. 4 

Świąteczna poczta s.6 

Świąteczna sonda/ 
Pomysł na  świą-
teczny sms 

s.7 

Wywiad ze Straża-
kiem p. Radosła-

s.8 

Miejsca pamięci w 
obiektywie 

s.11 

100-lecie odzyska-
nia niepodległości 

s.12 

W tym numerze: 

Humor na dobry początek 
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Podróże małe i duże s. 14 

Learning is fun s.16 

Z polszczyzną za 
pan brat –quiz 

 
s.17 

Omnibus sportowy-
quiz  

s.18 

Czas na relaks s.19 

Pora na uśmiech S.20 

  



12 października uczniowie naszej szkoły wybrali się na III edycję 
Pikniku Służb Mundurowych. Piknik odbył się na terenie OSP w 
Konstantynowie Łódzkim. Na pikniku zaprezentowało się mnóstwo 
wystawców. Można było zobaczyć pojazdy i sprzęt należący do jed-
nostki OSP Konstantynów oraz samochód Lotniskowej Straży Pożar-
nej. Uczniowie mogli korzystać ze wszystkich przygotowanych dla 
nich atrakcji, a także sporo dowiedzieć się o pracy różnych służb.  

25 października uczniowie klas II i III wyjechali na wycieczkę do To-
runia, podczas której zwiedzili wiele ciekawych zakątków tego mia-
sta. Wybrali się m.in.. na spacer po Starym Mieście , zobaczyli Krzy-
wą Wierzę, pomnik Mikołaja Kopernika czy fontannę ze złotymi żab-
kami. Dzieci zagościły również w Żywym Muzeum Piernika. Następ-
nie nasi milusińscy wybrali się do Planetarium, gdzie obejrzeli film 
pt. „Cudowna podróż”. Wycieczka zapewniła naszym uczniom wielu 
niezapomnianych wrażeń. 
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  Piknik Służb Mundurowych 

  Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, Spały i Łaznowa 

Halloweenowa dyskoteka 

Z życia szkoły 

  Wycieczka do Torunia 

Dnia 31 października uczniowie naszej szkoły bawili się na dys-
kotece szkolnej z okazji Halloween. Większość tego dnia już na 
zajęciach pojawiła się w charakterystycznych strojach, dzięki 
czemu mieliśmy prawdziwą inwazję wiedźm, strachów i innych 
potworów. Zabawa cieszyła się dużym powodzeniem. Zarówno 
wśród dzieci młodszych, jak i tych starszych.  
Uczniowie naszej szkoły pokazali, że potrafią się wspaniale ba-
wić i że są doskonałymi tancerzami. 

Dnia 18 października uczniowie klasy IVa, Va i VIb wybrali się na wycieczkę do Tomaszowa 
Mazowieckiego, Spały i Łaznowa. W  Tomaszowie  Mazowieckim nasi milusińscy zwiedzili  
Skansen Rzeki Pilicy oraz Niebieskie Źródła. W Spale zobaczyli pomniki żubrów, a także 
obejrzeli ruiny zamku Prezydenta Ignacego Mościckiego. Z kolei na cmentarzu w  Łaznowie 
uczniowie uczcili pamięć  patrona naszej szkoły - Bolesława Ścibiorka. 
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Ponad 60 kartek z życzeniami, pozdrowieniami i podziękowaniami dla 
Powstańców Warszawskich przygotowali nasi uczniowie w ramach ak-
cji BohaterON. Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wy-
darzeń kształtujących polską tożsamość. Niestety ostatni Powstańcy 
odchodzą od nas na wieczna wartę. Ludzie Ci zasłużyli na naszą 
wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu 
na wyrażenie tego w symboliczny sposób. 
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Z życia szkoły 

   BohaterOn 

  Dzień Postaci z Bajek 

14 listopada obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Na tę okoliczność w 
klasach 0 – III odbyło się wielkie czytanie, które realizowane było 
przez członków Samorządu Uczniowskiego i nauczycieli naszej szkoły. 
Następnie dzieci wspólnie omówiły treść usłyszanych historii i przygo-
towały tematyczne plakaty, które zawisły na ścianach szkolnego holu. 

Na wycieczce w Wojskowych Zakładach Lotniczych 

14 listopada odbyła się wycieczka do Wojskowych Zakładów 
Lotniczych Łodzi  zorganizowaną przez Komisariat Policji w 
Konstantynowie Łódzkim. Wyjazd był nagrodą dla wszystkich 
finalistów Konkursu Plastycznego i Muzycznego, którego finał 
odbył się 8 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w naszym 
mieście. W wycieczce towarzyszyli nam policjanci z Konstan-
tynowa Łódzkiego. Atmosfera od samego początku była bardzo 
miła. 

  Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską 

 
29 listopada naszą szkołę odwiedziła Anna Maria Wesołowska, sędzia Wy-
działu Karnego, m.in. prekursorka programu przyjaznego pokoju przesłu-
chań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw oraz inicjatorka edukacji 
prawnej młodzieży. Uczniom i dorosłym znana przede wszystkim z popular-
nego programu TVN. 

Podczas spotkań z dziećmi, z młodzieżą, z nauczycielami i rodzicami poru-
szane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialno-
ścią prawną za czyny karalne. Sędzia zwróciła uwagę na zjawisko wszecho-

becnej przemocy. Mówiła nie tylko o rozbojach i bójkach, ale również  o cyberprzemocy. 
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 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. 

 

Drodzy uczniowie klasy VII i VIII ! 

 W tym liście chciałybyśmy zwrócić uwagę na Wasze zachowanie podczas 
przerw.                                                                                                
 Zauważyłyśmy, że w tym roku szkolnym wiele czasu przesiadujecie            
w szkolnych toaletach. Nie podoba nam się to. Prze Wasze zachowanie    
młodsze dzieci boją się z nich korzystać, a inni uczniowie czują dyskomfort 
podczas załatwiania swoich potrzeb. Denerwuje nas również to, że nie stosujecie 
się do zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.                    
Kolejnym problemem jest również Wasze zachowanie na stołówce. Przepychacie 
się i wpuszczacie do kolejki po obiad swoich kolegów, nie zważając  na inne 
dzieci.                                                                                                                     
 Prosimy Was, abyście przemyśleli swoje zachowanie. Pamiętajcie, że nie 

jesteście jedynymi uczniami tej szkoły. 

 Uczennice klasy VIa  

 

Szkolna poczta 

 

 Szanowna Redakcjo! 

 Chciałabym poruszyć problem biegania po korytarzach.                                     
 Takie zachowanie w naszej szkole jest zabronione,                                        
a mimo to wielu uczniów z  młodszych klas nie stosuje się do tego zakazu. Bar-
dzo mi to przeszkadza i zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich. Wiele razy by-
łam już potrącona przez biegające maluchy.                                                                                            
 Apeluję więc na łamach gazetki do młodszych dzieci, aby w końcu zaczęły 
stosować się do obowiązującego w szkole zakazu biegania po korytarzach. 

 

Uczennica klasy VIa 
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Szkolna poczta 

 
 Drodzy Nauczyciele,  

 Koleżanki i Koledzy! 
 
 Wiem, że rozpoczął się już nowy rok 
szkolny i wszyscy jesteśmy bardzo zajęci.  

 W naszej szkole po wakacjach przyby-
ły kolejne pomoce dydaktyczne.  
Chciałabym zwrócić się do naszych szacow-

nych Pedagogów z prośbą o jak najczęstsze 
wykorzystywanie i udostępnianie ich Uczniom. 
Moich Kolegów zaś proszę, aby szanowali te wszystkie przedmioty. 

W naszych pracowniach znajdują się przeróżne tablice, również te interaktyw-
ne, są plakaty i wizerunki ważnych postaci. Niektóre sale wyposażone są już          
w rzutniki i projektory multimedialne. Szkoła posiada sporą ilość laptopów oraz 

komputerów. Często mamy okazję korzystać z wielu słowników, map, zdjęć,        
a nawet globusów i makiet. W czasie nauki do egzaminu na kartę rowerową 
używamy imitacji znaków drogowych, a na zajęciach ruchowych sprzętu sporto-

wego. Każdy dzień w naszej „Dwójeczce” umilają Nam „zieloni przyjaciele”, czyli 
roślinki doniczkowe. 
 Mam nadzieję, że Wszyscy będziemy długo i w pełni cieszyć się wszelkimi 
pomocami dydaktycznymi, które pomagają w realizacji zajęć, ułatwiają zdoby-

wanie wiedzy i nowych doświadczeń.  
 

Uczennica klasy Va 



Wszystkiego naj-
lepszego z okazji 
Świąt Bożego 
Narodzenia dla 
Mikołaja z klasy 
0b, Emi  i Ali z 
klasy 3a  od Kasi 
P. z klasy 3a. 

 

 

 

Życzę Ci radości, 
sukcesów, uśmie-
chu, prezentów i 
Wesołych Świat! 

Dla Paulinki B. z  
klasy 1c od Niny 
S. z klasy 1b. 

 

 

 

Z okazji Świat Bożego Naro-
dzenia życzę Ci dużo zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, 
bardzo dużo przyjaciół i 
wszystkiego, czego  zapra-
gniesz. Życzę Ci, aby Twój 
pies Puszek był zdrowy. 

Od Karoliny z  klasy 5b dla 
Oli Ż. z klasy 5b 

 

 

Życzenia radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, odpo-
czynku w rodzinnym gronie 
oraz pasma sukcesów i speł-
nienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Ro-
ku  wszystkim Uczniom, Na-
uczycielom i Pracownikom 
Szkoły składa Redakcja Ga-
zetki. 

Życzę Ci dużo zdrowia, szczę-
ścia, pomyślności, dużo przy-
jaciół i wszystkiego, co byś 
chciała. 

Dla Oli Ś. z klasy 5b od Ka-
roliny z klasy 5b. 

 

 

 

 

Świąteczna poczta 

Świąteczna poczta 

Życzę Ci wesołych Świąt - od 
Amelki Z.  dla Mai z klasy 
1b . 

 

Wesołych Świąt! Ho, ho, ho!!! 
Dla Wojtka od Nicholasa z 
klasy 1b 

 

Życzę Pani Wesołych Świąt! 

Dla Pani  Asi od Martyny z 
klasy 1b. 

 Mamo! Życzę Ci, żebyś wy-
zdrowiała. Wszystkiego naj-
lepszego z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia. 

Od Mateusza L. z klasy 3a 
dla Mamy  Ani L. 

 

Świąteczna poczta 
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Wesołych Świąt!!! 



Na szkolnym korytarzu przeprowadziliśmy 
świąteczną sondę. Zapytaliśmy kilkudziesię-
ciu uczniów naszej szkoły, jakie są ich skoja-
rzenia ze Świętami Bożego Narodzenia.  

Oto najczęściej udzielane odpowiedzi: 

Święty Mikołaj -  20 głosów 

Prezenty - 18 głosów 

Choinka -10 głosów 

Narodzenie Pana Jesusa - 8 głosów 

Śnieg - 6 głosów 

Wigilijne potrawy - 6 głosów 

Kolędy - 5 głosów 

Rodzina - 2 głosy 

Mandarynki -1 głos 

 

 

 

Renifer Rudolf już grzeje kopyta, 
Mikołaj w pośpiechu prezenty 
chwyta, niech wszystkie smutki 
wnet pójdą w kąt - ja dziś Ci ży-
czę Wesołych Świąt! 

 

Ile się gwiazdek mieni na niebie,  
Ile orzechów błyszczy się w złot-
ku,  
Tyle ślę życzeń dzisiaj do Ciebie  
Wesołych Świąt, miły mój Kotku! 

 

Gdy gwiazdki świecą na niebie,  
Mikołaj leci do Ciebie 
By dać Ci piękne prezenty  
I przesłać uśmiech swój święty. 

Piękna jest radość w Święta, 
Ciepłe są myśli o bliskich, 
Niech pokój, miłość i szczę-
ście 
Otoczy dzisiaj nas wszyst-
kich. 

 

Gwiazdki najjaśniejszej, 
choinki najpiękniejszej,  
prezentów wymarzonych, 
świąt mile spędzonych, kar-
nawału szalonego, roku bar-
dzo udanego życzy … 

 

 

Wesołych Świąt! 

Świąteczna sonda:  
Co kojarzy Ci się ze Świętami Bożego Narodzenia? 

Pomysł na świąteczny sms ! 
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Przedstawiamy wywiad z Panem Radosławem Ludwisiakiem— stra-
żakiem i prezesem OSP w Konstantynowie Łódzkim. 

 
Od ilu lat jest Pan związany z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w Kon-
stantynowie Łódzkim? Jak wyglą-
dała Pana droga do objęcia stano-
wiska Prezesa OSP Konstantynów? 
 

Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kon-
stantynowie Łódzkim jestem związany 
od około piętnastego roku życia. Zaczy-
nałem w Młodzieżowej Drużynie Pożar-
niczej, a po ukończeniu odpowiednich 
szkoleń przeszedłem do czynnej drużyny 
pożarniczej, czyli zacząłem wyjeżdżać 
do pożarów. Stanowisko Prezesa obją-
łem trzy lata temu. 

Czy od zawsze marzył Pan aby zo-
stać strażakiem? 

Oczywiście, że 
tak. Chyba jak większość małych chłopców, marzyłem 
o tym, aby zostać strażakiem. I rzeczywiście, jestem te-
raz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej,  a zawodo-
wo od dwunastu lat  funkcjonariuszem w Państwowej 

Straży Pożarnej.  

Na czym dokładnie polega praca strażaka? Czy to tylko gaszenie po-
żarów? 

Zawód strażaka polega nie tylko na gaszeniu pożarów. Straż pożarna podej-
muje różne działania mające na celu ochronę zdrowia, życia i mienia. Obok 
udziału w akcjach gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ra-
townicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, wod-
nym czy drogowym oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej, przeprowadze-
nie akcji ratunkowej i zapobiegnięcie panice. W zależności od posiadanej spe-
cjalizacji strażacy zajmują się różnymi zadaniami.  

Wywiad ze strażakiem Panem Radosławem Ludwisiakiem 
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„ (…) jak większość ma-
łych chłopców, marzy-
łem o tym, aby zostać 
strażakiem”. 



Ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach alpinistycznych, udzie-
la pomocy w miejscach, które są trudno dostępne. Strażak ze specjalizacją tech-
niczną pomaga uwolnić poszkodowanych i likwiduje skutki wypadków samocho-
dowych i katastrof budowlanych. Strażacy specjalizujący się w ratownictwie 
wodnym pomagają poszkodowanym w powodziach, prowadzą podwodne poszu-
kiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy Specjalizacja 
chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowa-
nych przez niebezpieczne substancje chemiczne. 

Czy Pana zdaniem każdy może zostać strażakiem? Jakie cechy i pre-
dyspozycje powinna mieć osoba, która chce uprawiać ten zawód? 

Uważam, że dobrym strażakiem zostanie ta osoba, która po prostu kocha to, co 
robi, czyli kocha straż pożarną i kocha pomagać innym. Poza tym prawdziwy 
strażak musi  posiadać umiejętność pracy w zespole.  

Jakie myśli i uczucia towarzyszą strażakowi, gdy słyszy dźwięk syre-
ny? 

Gdy słyszę syrenę, serce od razu zaczyna szybciej mi bić. 
Wtedy zawsze zastanawiam się, do jakiego zagrożenia 
zostałem wezwany. 

Czy pamięta Pan swoją pierwszą akcję? Proszę 
nam o niej opowiedzieć. 

Pierwsza akcja, w której uczestniczyłem polegała na 
ugaszeniu roślinności  w okolicy naszego cmentarza i 
stawu. Pamiętam, że towarzyszyło mi wówczas wiele 
emocji i dużo adrenaliny. 

Czy w pracy strażaka ważna jest współpraca z innymi kolegami z jed-
nostki? 

Oczywiście, praca strażaka nie jest pracą indywidualną tylko zespołową. Stra-
żak nigdy nie pracuje sam. Podczas akcji każdy z nas musi zawsze pracować z co 
najmniej jeszcze jednym kolegą.  

Praca w straży to praca drużynowa, podczas której strażacy ściśle ze sobą współ-
pracują. I nawet jeśli jesteśmy ze sobą prywatnie skłóceni, to podczas działań ra-
towniczych zapominamy o tym. Wtedy znów jesteśmy najlepszymi kumplami. Je-
den za drugim wejdzie w ogień  i mu pomoże.  
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Co jest Pana zdaniem największym wyzwaniem w pracy strażaka? 

Największym wyzwaniem w pracy strażaka jest przezwyciężenie lęku i stresu. 
Podczas niektórych akcji, np. przed wejściem do płonącego budynku czy na nie-
stabilną konstrukcję, strażakom towarzyszy strach. Wtedy trzeba go szybko po-
konać i dalej rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. 

Czego uczy praca strażaka? 

Z każdym dniem, z każdym nowym wyjazdem i nowym 
zdarzeniem człowiek widzi, jakie inni mają poważne pro-
blemy, jakie tragedie spotykają ludzi. Ta praca uczy pokory 
dla samego siebie, spostrzegania swego życia w samych superlatywach, docenia-
nia tego, co dostaje się od losu. 

Wiemy, że przy OSP Konstantynów działa Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza. Na czym polega jej działalność? 

Działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to głównie działalność na rzecz 
społeczeństwa. Dzieci włączają się zbiórki i akcje takie jak: ,,Pudełko życia’” 
lub ,,Wyprawka od strażaka dla dzieciaka”. Dzięki takim akcjom młodzi ludzie 
uczą się, że można bezinteresownie  nieść pomoc innym. Wystarczy odrobina za-
pału i dobrych chęci.  

Jakie warunki muszą spełniać nasi rówieśnicy, aby mogli zostać włą-
czeni w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej? 

Młodzi ludzie powinni spełnić tylko jeden warunek –muszą mieć w sobie wiele 
zapału i chęci. 

Jakie jest pana największe marzenie zawodowe? 

Chciałbym wyremontować budynek OSP w Konstantynowie. Marzę również, że-
by dalsza moja służba, aż do  emerytury przebiegała tak, jak teraz, czyli bez-
piecznie i w zgodzie z kolegami. 

Czy gdyby mógł Pan cofnąć czas wybrałby Pan inny zawód? 

Nie. Nigdy nie wybrałbym innego zawodu. Zawsze wiedziałem, że chcę związać 
swoje życie zawodowe z pomaganiem i ratowaniem innych. 

Dziękujemy za wywiad. 

Z Panem Radosławem Ludwisiakiem rozmawiały: Aniela i Kasia 

Wywiad ze strażakiem Panem Radosławem Ludwisiakiem 
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„Ta praca uczy      
pokory (…)”.  



 

Miejsca pamięci w obiektywie  
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Każdego roku  uczniowie naszej szkoły udają się na cmentarz pod opieką nauczycieli, 
aby przed Dniem Wszystkich Świętych upamiętnić  zmarłych przy grobie Pamięci Polskich 
Ofiar Niemieckiego Obozu . Uczennice z koła dziennikarskiego w fotoreportażu postanowiły  
przypomnieć  swoim rówieśnikom, że oprócz tego miejsca istnieją w naszym mieście inne 
również warte  pamięci. 



11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol 

miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycię-

stwa. Święto to skłania nas do refleksji nad wartością 

wolności. Dla upamiętnienia 100 rocznicy tego ważnego 

wydarzenia w naszej szkole odbyło się wiele akcji i uro-

czystości.  

Bieg dla Niepodległej 
W dniu 30.10.2018r. został zorganizowany w naszej 

szkole "Bieg dla Niepodległej" z okazji 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. W parku 
przy Placu Wolności na dystansie 1918 metrów wy-

startowało ponad 50 uczniów klas 7 i 8 z Konstanty-
nowa Łódzkiego. Uczniowie po wspólnym odśpiewa-
niu hymnu narodowego przystąpili do rywalizacji. 
Pierwszym sześciorgu zawodnikom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. 

 
Sztafeta z okazji setnej rocznicy 
W dniu 07.11.2018 r. uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział w biegu 

sztafetowym 10 * 100 metrów z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Zawodnicy w biało-czerwonych strojach po wspólnym odśpiewa-
niu hymnu narodowego przystąpili do wyścigu. Po bardzo wyrównanej rywali-

zacji najszybsza okazała się klasa Va, drugie miejsce zajęła klasa VIa; trzecie 
miejsce kl. VIb; czwarte miejsce kl. IV i piąte miejsce kl. Vb. Wszystkim klasom 
zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. 

 
100 pozdrowień na 100 – lecie Niepodległości 
Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „ 100 pozdrowień 

na 100 – lecie Niepodległości”, której głównym celem było upamiętnienie jubile-
uszowej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także promo-
cja regionu oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o Małej Ojczyźnie. 

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę  
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100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę  
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Apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

Dnia 08.11.2018r. odbył się apel z okazji Święta Niepodległości przygotowany 
przez uczniów z klasy IV. Podczas uroczystości czwartoklasiści przypomnieli ze-
branym o tragicznych losach naszej ojczyzny i pokazali, jak trudną drogę mu-

sieli pokonać Polacy, by odzyskać wolność. W trakcie apelu nie zabrakło wielu 
podniosłych pieśni patriotycznych w wykonaniu klasy IV i III b oraz starszych 
uczennic – Justyny i Ali. 

Dzięki tej uroczystości nasi uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że warto 
dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się historią, a godło, flaga i 
hymn są ważnymi symbolami naszej tożsamości narodowej. 
 

Rekord dla Niepodległej 

Dnia 09.11.2018r. Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji ,,Rekord 

dla Niepodległej”. W ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Całą szkołą na głównym holu zaśpiewaliśmy cztery 

zwrotki ,Mazurka Dąbrowskiego”. 
 

Żywa lekcja historii 

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę do naszej szkoły zawitali goście, którzy w zaproponowanym pro-
gramie artystycznym przypomnieli długą i trudną walkę Polaków o wolność oj-

czyzny. Oprócz opowieści dzieci mogły zobaczyć jakie mundury nosili polscy żoł-
nierze oraz jaką bronią dysponowali. Uczniowie mieli możliwość przebrać się, 
pobawić eksponatami, wczuć się w realia bardzo odległych czasów. Żywa lekcja 

historii ponownie zrobiła wielkie wrażenie.  



Byliśmy już na Helu     
oraz Śnieżce, teraz pora 
wybrać się znacznie da-
lej, mianowicie do zim-
nej, magicznej i tajemni-
czej krainy Świętego Mi-
kołaja. 
 
Laponia - region kultu-
rowy i geograficzny       
w północnej Europie, 
obejmujący swoim zasię-
giem północne części 
Półwyspu Kolskiego         
i Półwyspu Skandynaw-
skiego. Leży na terenie   
4 państw: Rosji oraz 

trzech państw nordyc-
kich: Finlandii, Szwecji      
i Norwegii. Zajmuje ob-
szar ok. 380 tys. km². 
Rdzenną ludnością całe-
go regionu  są Lapończy-
cy, których populację 
szacuje się na około 60-
90 tys. osób. Obecnie 
stanowią oni mniejszość 

wśród mieszkańców La-
ponii. 
Laponia jest największą    
i jedną z ostatnich krain, 
gdzie jeszcze jest prakty-
kowany spęd wielkich 

stad zwierząt. 

Głównymi 
ośrodkami 
miejskimi La-
ponii są Mur-
mańsk w Ro-
sji, Kiruna w 
Szwecji, Kau-
tokeino w 
Norwegii oraz 

Inari i Rovaniemi w Fin-
landii. 

W 1986 roku przyjęty 
został projekt lapońskiej 
flagi i hymnu; w prakty-
ce symbole te nie odno-
szą się do całej krainy, 
ale do jej rdzennych 
mieszkańców – Lapoń-
czyków. 

Od 1996 roku kraina La-
ponii znajduje się na Li-
ście Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO. 

Laponia jest uważana    
za siedzibę św. Mikołaja. 
Kraina, gdzie latem nie 
ma zachodów słońca,      
a zimą występuje zorza 
polarna, to najlepsze 
miejsce na Ziemi dla ko-
goś, kto kocha uszczęśli-
wiać innych, czyli dla  

Podróże małe i duże 
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Świętego Mikołaja i jego 

pomocników.  

Na kole podbieguno-
wym, 8 km od Rovanie-
mi jest Wioska Świętego 
Mikołaja – tutaj Boże 
Narodzenie trwa przez 
cały rok i nie ma smut-
nych ludzi. 

Do budynku najsłynniej-
szej poczty na świecie 
docierają corocznie mi-
liony listów, których sor-
towaniem zajmują się 
pomocnicy sławnego Mi-
kołaja, czyli efy.  

Przemiły, brodaty staru-
szek na wielkim, 
dębowym krześle 
przyjmuje gości 
przez cały rok, w 
swoim biurze        
i składa życzenia 
nawet po polsku. 
Kolejne fascynu-
jące przygody 
czekają nas w 
Szkole Elfów, 
piekarni „Pana 
Imbira" i szkole 

elfowej kaligrafii. 

 

Kto z Was wie, dlaczego 
wszyscy zaczęli wierzyć, 
że Święty Mikołaj miesz-
ka właśnie tutaj? 

Biskup, będący pierwo-
wzorem dzisiejszego Mi-
kołaja, był przecież z Mi-
ry leżącej obecnie na te-
renie Turcji. 
Dzisiejszą komercję i 
wiarę w Świętego Miko-
łaja stworzył fiński, 
przedwojenny prezenter 
radiowy – Wujek Mar-
kus, umieszczając Miko-
łaja na górze Korvanturi, 
czyli na „Wzgórzu- 
Ucho”, które miało wy-
słuchiwać świątecznych 
życzeń i spod którego 
Mikołaj miał ruszać w 

świat, by je spełniać. Po 
roku 1940 wzgórze zo-
stało punktem granicz-
nym, a Nasz Ulubieniec 
przeniósł się do Rovanie-
mi. W latach 80-tych 
ubiegłego stulecia po-
wstała tu jego wioska. 

Poniżej oficjalny adres 
Świętego Mikołaja: 

 Tähtikuja 1, Rovanie-

mi 96930 ArcticCircle, 
Laponia. 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 
Daria 

Podróże małe i duże 
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Learning is fun 
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1. W słowniku orto-
graficznym wyrazy są 
napisane w następują-
cej kolejności: 

 
A. zabawa, zoologia, zoo 
B. wszyscy, wścibski, 
wściekły 
C. Polska, teatr, liczba 

 
 

 

2. Prawidłowo napisa-
no czasownik w zda-
niu: 

 
A. Marek zdjął kurtkę. 

 B. Już zaczeła się jesień. 
C. Musimy wziąść para-

sol. 

 
 
 

3. „Ż” wymienia się na 
„dz” w wyrazie: 
   
 A. wygrażać 
B. pożegnanie 
C. pieniążek 

 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5. Możemy przenieść 
część wyrazu do nowej 
linii w następujący 
sposób 

 
A. gwiazd-ka 

  B. Marzan -na 
  C. ko-t 

 
 

 

6. Wielką litera pisze-
my nazwy: 

 
  A. mieszkańców miast 
  B. świąt i uroczystości 
  C. dni tygodni 
 
Prawidłowe odpowiedzi znaj-
dziesz na ostatniej stronie 
gazetki. 

4. Słownik ortogra-
ficzny nie zawiera in-
formacji na temat: 
 
A. wyrazów przeciw-

stawnych 
B. pisowni nazw obrzę-

dów i zabaw 
C. stosowania inter-

punkcji 
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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.Ilu zawodników liczy dru-
żyna piłkarzy ręcznych? 

 

A. 7 zawodników 

 B. 8 zawodników 

 C. 9 zawodników 

4. Co to są gogle? 

 

A. okulary narciarskie 

B. obuwie narciarskie 

C. rękawiczki narciarskie 

2. Na czym polegają za-
wody hippiczne? 

 

A. na pływaniu synchro-
nicznym 

B. na ujeżdżaniu koni 

C. na jeździe na rowerze 

5. Jaki kolor koszulki 
nosi lider wyścigu ko-
larskiego? 

 

A. czerwoną koszulkę 

B. żółtą koszulkę 

 C. zieloną koszulkę 

3. Ilu maksymalnie zawod-
ników tworzy drużynę pod-
czas gry w tenisa ziemne-
go? 

A. 3 zawodników 

 B. 4 zawodników 

 C. 2 zawodników 

6.Co ile lat rozgrywane są 
igrzyska olimpijskie? 

 

A. co roku 

B. co dwa lata 

C. co cztery lata 

7. Co to jest telemark? 

 

A. jest to sposób "miękkiego" 
lądowania z jedną wysuniętą 
nogą wykorzystywane w sko-
kach narciarskich 

B. rodzaj nart 

C. Jest to urządzenie montowa-
ne do nart w celu zabezpiecze-
nia zjazdu, przemieszczenia 
wypiętej narty 

8.Jaką długość ma boi-
sko do siatkówki? 

 

A. 20m długości 

B. 16m długości 

C. 18m długości 

9.Kto to jest panczenista? 

 

A. zawodnik uprawiający su-
mo 

B. zawodnik uprawiający łyż-
wiarstwo szybkie 

C. zawodnik uprawiający 
skok w dal 

 

10.Co jest siłą napędową w 
windsurfingu? 

 

A. wiatr 

B. silnik 

C. skrzydła 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie 



 

Czas na relaks 
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6. Pierwsi goście w stajence to ... 
7. Leży w świątecznym żłobie. 
8. Dzielimy się nim, składając życzenia. 
9. Zawieszane na choince. 
10. ... Betlejemska. 

 
1. Otrzymywany w święta. 
2. Rozbłyskują na choince. 
3. Pod obrusem. 
4. ... świąteczna, charakterystyczna 
dla każdego regionu. 
5. Świąteczne drzewko. 
 
 



Szkoła  Podstawowa nr 2 im. B. 
Ścibiorka w Konstantynowie 

Łódzkim 

- Modlę się o nowy rowerek, mo-
dlę się o nowe żołnierzyki, modlę 
się o nowy odtwarzacz mp4 

Starszy brat pochylił się i szturch-
nął go mówiąc: 

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg 
nie jest głuchy. 

Na to chłopiec: 

Nie, ale  babcia jest! 

  *** 

Świąteczna rozmowa: 
- Mamo! Mamo! Choinka się pa-
li! 
- Ile razy Ci mówiłam, nie mówi 
sie pali tylko świeci. 
- Mamo! Mamo! Firanki sie świe-
cą! 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na prezent pod cho-
inkę? 

-Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 
prezenty !!! 

- No wiesz! Przecież to super pre-
zent ! Dzięki tej trąbce zarabiam 
codziennie złotówkę ! 

- Jak to? W jaki sposób? 

Tata mi daje. Żebym przestał trą-
bić ! 

  *** 

Dwóch chłopców spędza noc 
przed Wigilią u dziadków. 

Przed pójściem spać klękają przy 
łóżkach, modlą się, a jeden z nich 
ile sił w płucach woła głośno: 

  *** 

Tata pyta Jasia:  
- Dlaczego chcesz, aby św. Miko-
łaj przyniósł ci dwa komplety ko-
lejki elektrycznej?  
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy 
jesteś w domu. 

  *** 

Mały chłopczyk pyta kolegę: 
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj 
istnieje? 
- Istnieje. 
- A skąd wiesz? 
- Bo rodzice nie kupowaliby mi 
takich głupich prezentów. 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         
Z polszczyzną za pan brat 

 
1 –D 
2– C 
3– A 
4-A 
5-C 
6-B 

Humor z zeszytów szkolnych 
 Kasia to moja siostra cioteczna, Ju-rek też. 
 

Prostokąt rożni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy. 
 

Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony stolicy. 

 
Andy występują w górach. 

 

Dwójka Pora na uśmiech 

Odpowiedzi do omni-
busa sportowego 

 

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


