
Opiekun gazetki:  

p. Małgorzata Kazimierczak, 

dziennikarze: członkowie koła  

dziennikarskiego z klasy Via  

 

-Ja to bym chciała 

wyjść za archeologa.  

-Dlaczego? 

-Im bardziej się starze-

jesz tym bardziej cie 

kocha! 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

Prawdopodobnie pierwszą 

kartkę walentynkową wysłał 

książę Orleanu w 1415 roku 

– uwięziony w londyńskim 

Tower pragnął powiedzieć 

żonie, jak bardzo ją kocha. 

Pierwszą kobietą, która wy-

słała walentynkę była Mar-

gery Brews w 1477 roku, 

która wysyłając list do na-

rzeczonego, dołączyła rów-

nież kartkę z miłosną po-

ezją. 
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Grupy przedszkole 0A i 0B od wrze-

śnia 2019 roku biorą udział w między-

narodowym projekcie czytelniczym - 

Mały Miś w świecie wielkiej literatury. 

Dzieci goszczą w swoich domach Misia 

Leona i Misię Inkę. Czytają Misiom 

książki, których treść rodzice opisują 

w misiowych dziennikach, a dzieci 

tworzą do nich ilustracje. Mieliśmy zaszczyt gościć u nas Panią Dyrektor Mirosławę Marsza-

łek oraz Panią Wicedyrektor Kingę Olifierowicz i wysłuchać przeczytanych przez nie pięk-

nych opowieści. 

Dnia 29 stycznia w naszej szkole świętowaliśmy ,,Biały Dzień”. Był to jeden z wielu koloro-

wych dni, które goszczą w kalendarzu inicjatyw naszej placówki. Zarówno uczniowie jak i na-

uczyciele postawili tego dnia na odzież w śnieżnym kolorze, by w ten sposób podkreślić aktu-

alną porę roku i przywołać odrobinę zimowej aury. Zarówno jedno jak i drugie wspaniale się 

udało. Pogoda dopisała jak nigdy, a padający z nieba biały puch dodatkowo uatrakcyjnił nam 

wszystkim ten czas.  
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Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Biały Dzień 

Z życia szkoły 

,,Spotkania z muzyką”, które odbywają się cyklicznie, co 

miesiąc w naszej szkole, rozpoczęły się od wizyty gości z Fil-

harmonii Łódzkiej, w asyście gitary. Gitara jest instrumen-

tem ponadczasowym, którego niepowtarzalne brzmienie do-

starcza niezapomnianych wrażeń muzycznych. Dźwięk gita-

ry otaczającej przestrzeń, pozwala przenieść słuchacza w zu-

pełnie inny, niespotykany wymiar. Instrument strunowy, 

doceniany przez muzyków na całym świecie, w niepowtarzal-

ny sposób oddaje wszystkie, pozytywne i negatywne emocje. 

Muzycy 

wprowa-

dzili uczniów w zachwyt wykonując prze-

różne utwory wielkich światowych piani-

stów i wirtuozów. Uczniowie mieli również 

możliwość zaprezentować swoje umiejętno-

ści taneczne oraz muzyczne, zapewniając 

pozytywny nastrój na cały dzień:) 

Spotkanie z muzyką – gitara 
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W piątek 31.01.2020r. klasy pierwsze i drugie wzięły 

udział w musicalowej przygodzie pt. „Madagascar”. 

Uczniowie podczas spektaklu mogli doświadczyć niezwy-

kłych efektów dźwiękowych i świetlnych. Ogromny za-

chwyt wzbudziła scenografia i aktorzy, których stroje 

zapierały dech w piersiach. Uczestnicy spektaklu mogli 

być częścią przedstawienia i pojawić się na telebimie 

podczas udzielania wywiadu. Aktorzy, którzy wcielili się 

w rolę zwierząt z Ogrodu Zoologicznego na Manhattanie 

momentami byli wśród podekscytowanej widowni, przy-

bijając z chętnymi „piątki”. Wyjazd do Teatru Muzycznego był niezwykłym wydarzeniem kul-

turowym, co więcej fantastyczną rozrywką dla najmłodszych.   
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Z życia szkoły 

 
Musical Madagascar 

Mistrzyni województwa łódzkiego 

Mali ratownicy 

Amelia Kaczmarek w każdych kolejnych zawodach potwierdza 

przynależność do ścisłej czołówki łódzkiego pływania. W dniach 22-

23.02.2020 w zawodach pływackich Mistrzostwa woj Łódzkiego, 

wywalczyła 4 medale (1-2-1). Tytuł mistrzowski zdobyła w sprincie 

50 m stylem dowolnym, zajmowała dwukrotnie II miejsce na 100 

motylkowym oraz 200 m zmiennym, na najniższym stopniu po-

dium stanęła w konkurencji 50 m motylkowym. 

13.02.2020 w ramach lekcji w klasie 2 b odbyła się 

lekcja pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia 

przeprowadziła mama naszego ucznia p. Agnieszka 

Dmowska, która na co dzień pracuje w Centrum Po-

wiadamiania Ratunkowego w Łodzi. Podczas zajęć 

uczniowie mieli okazję dowiedzieć się i utrwalić wia-

domości na temat wzywania pomocy oraz zasad 

udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Nie 

zabrakło zajęć praktycznych i ćwiczeń na fantomie. Dzięki przedstawionym scenkom dzieci 

dowiedziały się jak przeprowadzać resuscytację, tamować 

krwotoki, postępować w przypadku złamania. Najbardziej 

podobały się elementy samodzielnego bandażowania i 

układania rówieśników w pozycji bocznej bezpiecznej. Na 

koniec zajęć uczniowie przypomnieli telefony alarmowe 

oraz otrzymali pamiątkowe długopisy. 
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Ferie zimowe w naszej szkole:) 

 Ferie zimowe to czas odpoczynku i zabawy. Uczniowie naszej szkoły w 

dniach od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. mieli możliwość spędzenia zimowego 

wypoczynku bezpiecznie, sportowo, atrakcyjnie i wesoło. Wszyscy uczestnicy 

ferii zimowych spędzali czas podczas zabaw sportowych, plastycznych, arty-

stycznych, wyjść i wycieczek. 

Celem zimowiska było przede wszystkim zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

dzieciom podczas ferii zimowych oraz pożyteczne zagospodarowanie ich wolne-

go czasu. Uczniowie korzystali z licznych warsztatów przygotowanych przez 

nauczycieli. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki do 

kina Helios w Pabianicach na film pt. „Śnieżna Paczka”, do parku trampolin 

Jump Planet, gdzie dzieci rozwijały swoją sparwność ruchową oraz wyjść do 

Biblioteki Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. 

Uczniowie mogli także atrakcyjnie spędzić czas na terenie szkoły pod opieką 

nauczycieli, uczestniczyły w warsztatach artystycznych i kulinarnych i zaje-

ciach sportowych. Uczestnicy dwóch grup realizowały również cele szkolenio-

we. W czasie treningów doskonaliły sportową technikę wszystkich stylów pły-

wackich. Zajęcia odbywały się codziennie w Pływalni Miejskiej w Konstanty-

nowie Łódzkim 

Duża frekwencja dzieci, zainteresowanie ofertą zajęć świadczy o tym, że nasza 

szkoła spełnia nie tylko obowiązkowe zadania dydaktyczno - opiekuńczo – wy-

chowawcze, ale jest także miejscem, gdzie chętnie, atrakcyjnie i bezpiecznie 

spędzają czas wolny. 
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Ferie zimowe — fotoreportaż 

 

  
 



 

Dzień Otwarty  
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Dnia 26.02.2020r. w naszej szkole 

odbył się ,,Dzień Otwarty”. Organi-

zatorzy chcieli w wyjątkowy spo-

sób, pokazać przyszłym uczniom, 

jak placówka wygląda od we-

wnątrz, co w niej jest ciekawego i w 

jaki sposób można zagospodarować 

tutaj swój czas. Nauczyciele i 

uczniowie zaangażowani w organi-

zację tego wydarzenia zapropono-

wali swoim małym gościom wiele 

ciekawych zajęć. Już od progu 

drzwi do zwiedzania budynku za-

chęcały przesympatyczne Panie Pi-

ratki, które wręczały dzieciom pirackie mapy z zaznaczoną trasą prowadzącą 

przez szkołę. Dzięki mapie nasi goście mogli bez problemu zwiedzić wszystkie 

ciekawe miejsca w naszej placówce i uczestniczyć w przygotowanych zajęciach 

sportowych, chemicznych, językowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych  

oraz w warsztatach z programowania.  

Mamy nadzieję, że po takim pobycie przyszli uczniowie śmiało przekroczą 

próg naszej szkoły już we wrześniu. 



 

Dzień Otwarty  
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Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole 
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Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obcho-

dzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej 

od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w 

Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej 

granice angażując państwa z całego świata. 

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propa-

gowanie działań na rzecz bezpiecznego dostę-

pu dzieci i młodzieży do zasobów interneto-

wych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i 

wychowawców z problematyką bezpieczeń-

stwa online oraz promocja pozytywnego wyko-

rzystywania internetu. Ideą DBI jest podkre-

ślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na po-

ziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu 

instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.   

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy ra-

zem!”. Podczas obchodów tego dnia w szkole Podstawowej nr 2 w Konstantyno-

wie Łódzkim, chcieliśmy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we 

współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.  W związku z po-

wyższym nasza szkoła podjęła wielorakie działania. Odbyły się: 

- Zajęcia z informatyki o bezpieczeństwie użytkownika w internecie. 

- Zajęcia z informatyki o zachowaniu prywatności w życiu codziennym i w sieci. 

- Kurs e-learning z bezpieczeństwa w Internecie dla dziecka i rodzica. 

- Wykonanie t-shirtów z hasłami tematycznymi DBI. 

- Konkurs na wiersz o tematyce "Bezpieczeństwo w Internecie". 

- Wykonanie plakatów DBI. 

- Stworzenie maskotki z logo Bezpieczeństwo w Internecie. 

Mamy nadzieję, że wszystkie działania przyniosą spodziewane efekty w postaci 

zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w sieci! 



 
Pamiętaj o zasadach bezpiecznego 

korzystania z internetu!!! 

1. Korzystaj z oprogramowania antywiru-

sowego. 

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajo-

mych osób. 

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci. 

4. Unikaj klikania w nieznane linki i za-

łączniki w wiadomościach e-mail. 

5. Nie podawaj w sieci danych osobowych 

ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć. 

6. Chroń swoje konta na serwisach spo-

łecznościowych. 

7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, któ-

re są kombinacją liter i cyfr. 

8. Czytaj regulaminy. 

9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL. 

10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.  

10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu 
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Nie daj się zaplątać w sieci 

 

Niech wiedzą to wszystkie dzieci, 

Że trzeba bezpiecznym być w sieci. 

 

Unikaj spamu, linków fałszywych, 

Dziwnych adresów, reklam krzykliwych, 

Bo kryją one łowców twych danych 

Lub innych obcych niemile widzianych. 

 

W owczej skórze wilki grasują, 

Przyjaciół udają i życie rujnują. 

Korzystaj z wiedzy i informacji 

Bez zamieszczania prywatnych relacji. 

 

Nawet, gdy piszesz do przyjaciela, 

Zdjęcie twe info może zawierać, 

Gdzie mieszkasz, jak żyjesz i za co płacisz… 

Nim się obejrzysz już wszystko stracisz. 

 

Sprzedawców sprawdzaj , opinie zbieraj, 

Żeby nie natknąć się na złodzieja. 

Gdy ktoś ci grozi lub chce tajemnice, 

Szybko rozmawiaj wtedy z rodzicem. 

 

Nie hejtuj innych, zdjęć nie rozsyłaj, 

Bo w internecie nic nie przemija. 

Krzywdy nie cofniesz, blizn nie zamażesz, 

A kto był katem – Internet pokaże. 

Pomagaj innym, złe rzeczy zgłaszaj, 

Hejterów wspiera bezczynność nasza. 

 

Nawet co dobre, w nadmiarze szkodzi, 

Uważać muszą szczególnie młodzi. 

Unikaj wszystkich złych uzależnień, 

Wyjdź z psem na spacer lub skocz na bieżnię. 

Czas nie jest z gumy, szybko ucieka, 

Nic nie zastąpi bliskości człowieka. 

 

Tak jak w realu uważaj w sieci, 

Patrz w lewo, w prawo, wyrzucaj śmieci. 

Sam nie zapuszczaj się w ciemne ulice, 

Odwiedzaj tylko znajome dzielnice. 

 

Internet ma wiele wspaniałych „stron”, 

Jednak nie pozwól by decydował ON. 

Serfuj ostrożnie w cyfrowym świecie, 

Żebyś bezpieczny był w Internecie. 

 

Lilianna Klimas V a 

 

Na Internet 

 

Internet bezpiecznym miejscem nie jest. 

Choć wielu o tym nie wie, 

Łatwo się tam zagubić, 

I z przyjaciółmi kontakt zgubić 

 

Facebook, Snapchat oraz Instagram, 

Wiele różnych rzeczy tam mam, 

Z życia codziennego uciekamy , 

Choć znajomych wielu mamy. 

 

Chroń swe dane młody człowieku, 

Bo cię poniosą złego fale internetu. 

 

Pilnuj swych danych, bo jak ci zginą, 

To będzie już za późno. 

 

Internet ku rozrywce ma służyć, 

a nie ludzi kłócić. 

Żeby do siebie w internecie wrócić, 

Tylko pamiętaj, by tam się nie zgubić. 

 

Duże tam czyha zło, 

By się zatracić nietrudno, 

Spędzać tam całe dnie, 

Prawdziwe relacje trzymać nietrudno. 

 

Z rodziną kontakt zaniedbujecie, 

O sobie też już nie myślicie, 

Zatracając się w tamtym świecie, 

O prawdziwym nic już nie wiecie. 

 

 

Szlabany od rodziców dostajecie, 

Lecz wy ciągle w tamtym świecie, 

Już nawet nic nie jecie. 

Najpiękniejsze wiersze konkursowe o bezpiecznym internecie 
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Uzależnienie jest to srogie, 

Choć nie jest bardzo drogie, 

To płacisz za nie zdrowiem, 

Dużo czasu nam zabiera i przy okazji spo-

niewiera. 

 

Ma też swoje plusy, 

Możesz kupić tam kaktusy, 

Lecz niestety spotkać w nim wirusy, 

To są internetu minusy. 

 

W jestestwie swym się gubicie, 

Nie myślicie, co robicie, 

Naukę zaniedbujecie,Choć macie wszystko 

w internecie. 

 

Z planszy was zmiecie, 

Bo nie wiecie, że nie jesteście już na tym 

świecie, 

Żyjecie na planecie, o której nic nie wiecie. 

Gdy nie jesteś w internecie, to rozmawiaj o 

planecie i żyj w realnym świecie. 

 

Natalia Kosiada, Michał Kolba VIIIa 

 

 

 

 

**** 

W sieci radę sobie dam, 

bo zasady pewne znam 

 

Nigdy nie mówię nikomu 

w jakim mieszkam domu 

 

Moje dane to rzecz święta, 

nie trafią do żadnego oponenta 

 

Nigdy nie powiem tam, 

że przed komputerem jestem sam 

 

Do rodziców idę w każdej okoliczności, 

gdy w internecie widzę dziwne wiadomości 

 

Nie ignoruję ostrzeżeń, 

którymi antywirus mnie strzeże 

 

Wiem, że przy komputerze długie siedzenie, 

to dla oczu i mózgu duże obciążenie 

 

Koleżanko, kolego - nigdy nie słuchaj nieznajo-

mego! 

 

Gdy zasady moje zastosujesz, 

bezpiecznie po sieci posurfujesz. 

 

Jędrzej Wojasiński Va 

 

 

Bezpieczny internet 

 

Internet w domu to świetna rzecz 

i każdy człowiek powinien go mieć. 

Lecz w Internecie bywa niebezpiecznie, 

więc do zasad proszę stosować się koniecznie. 

Po pierwsze: nie ufaj nieznajomym w sieci, 

oni mogą chcieć źle dla dzieci. 

Gdy cię ktoś zaniepokoi, 

powiadom mamę lub tatę, 

to nic nie boli. 

Pamiętaj, Internet to nie zabawa, 

dbanie o hasła tam to nie zabawa. 

Szanuj innych w sieci, 

nie wiesz kto po drugiej stronie siedzi. 

Internet to informacji skarbnica, 

dla nauczyciela, ucznia i rodzica, 

lecz trzeba z niej mądrze korzystać 

by coś na tym zyskać! 

 

Cezary Pietrasik Va 

Najpiękniejsze wiersze konkursowe o bezpiecznym internecie 
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Detektyw na tropie... 
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Rozdział I 

Był słoneczny dzień. Właśnie szykowałam się na spotkanie 

z moją najlepszą przyjaciółką-Marysią, gdy niespodziewanie 

rozległ się dzwonek do drzwi. Podeszłam, aby je otworzyć , 

ale nikogo tam nie było. Zdziwiona, zamknęłam je. Po chwili 

zapomniałam o tym wydarzeniu. Lecz kiedy już miałam wy-

chodzić, ponownie usłyszałam dźwięk dzwonka. Sytuacja 

powtórzyła się, ponieważ nikogo nie było za drzwiami. Jed-

nak… na progu na wycieraczce leżała biała koperta, zaadre-

sowana do Marysi! Szybko zadzwoniłam do niej i poprosi-

łam, żeby natychmiast do mnie przyszła. 

Pół godziny później obie zastanawiałyśmy się, co to za tajemniczy list i 

czy go otworzyć. W końcu ciekawość wzięła górę i drżącymi rękoma zajrzałyśmy 

do koperty. Nie uwierzycie, co było tam napisane! Treść listu brzmiała następu-

jąco: 

 

Droga Mary, 

Wiem, że nie domyślasz się kim jestem, ale takich informacji nie zdradzam w li-

ście. Chcę jednak, abyś wiedziała, że niedawno zmarła bliska Ci osoba. Jeśli 

chcesz wiedzieć więcej spotkajmy się dzisiaj (11 lipca) o godzinie 15:00 w parku 

przy fontannie.  

 

          Na zawsze Twoja 

            XXX 

 

 Po przeczytaniu wiadomości obie zaniemówiłyśmy i tylko patrzyłyśmy na 

siebie. Mimo że całość brzmiała zagadkowo, najdziwniejsze było zamazane imię 

na końcu listu. Najbardziej przeraziła nas jednak informacja o „śmierci bliskiej 

osoby” mojej przyjaciółki. Kim była kobieta, pisząca do „Mary” i dlaczego list 

znalazł się pod moim mieszkaniem? Był tylko jeden sposób na uzyskanie odpo-

wiedzi na te pytania. Należało spotkać się z tajemniczą kobietą. (Wiem, że była 

to kobieta, ponieważ mężczyzna nie napisałby by „Na zawsze Twoja”). Po nara-

dzie stwierdziłyśmy, że Marysia pójdzie na spotkanie. O 14:30 byłyśmy już w 

parku. Ja siedziałam na ławce z moim bratem (Tak na wszelki wypadek), a 

Marysia stała, zgodnie z instrukcją, przy fontannie. W kieszeni miała włączony 

dyktafon. 15 minut później podeszła do niej jakaś dziewczyna. Nie byłoby w 

tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wyglądała prawie identycznie, jak moja 

przyjaciółka. Obie miały długie, czarne włosy, ładne buzie i szczupłą figurę. 



Jedyną rzeczą, jaką się różniły był kolor ich oczu. Marysia miała zielone, a dru-

ga dziewczyna brązowe.  

Zauważyłam, że moja przyjaciółka była tym faktem o wiele bardziej zdu-

miona, niż ja. Następnie zaczęły rozmawiać, ale siedziałam zbyt daleko, by co-

kolwiek usłyszeć. Na konie Mary rozpłakała się i pobiegła do auta z jakąś kar-

teczką w ręce. Poszliśmy za nią i wróciliśmy do domu.Marysia włączyła dykta-

fon. Głos tajemniczej dziewczyny opowiadał: 

-Masz zielone oczy. Tak jak moja…, to znaczy nasza mama. Pewnie nie wiesz, o 

co mi chodzi. Ty masz swoich rodziców. Wiem o tym. Ale oni cię okłamywali. 

Tak, jak i moi. Mama wyjawiła mi swój sekret dopiero niedawno. Powiedziała 

mi, że mam siostrę bliźniaczkę. Mary? Tak? 

-Marysia – powiedziała moja zaskoczona przyjaciółka. 

- Ja mam na imię Sandra. 

-Ale dlaczego nic o tobie nie wiedziałam? Czy moi rodzice są naprawdę moimi 

rodzicami?!? 

-Zaraz ci to wyjaśnię, ale najpierw ci coś dam - podała Marysi małą karteczkę. 

-Już czas, abyś dowiedziała się prawdy. Było to 22 lata temu. Nasza mama i ta-

ta byli wtedy razem. Poznali się na studiach. Mama zaszła w ciążę. Zanim po-

wiedziała o tym swojemu partnerowi, on zerwał z nią i rok później ożenił się z 

twoją macochą. Mama też wyszła za mąż i nas urodziła. Ale wtedy dowiedział 

się o tym nasz biologiczny ojciec. Zażądał, abyśmy z nim zamieszkały. Z tego, co 

wiem, jego żona nie mogła mieć dzieci. 

-I tak do niego trafiłam? - zapytała Marysia. 

-Tak. Później mama urodziła jeszcze jedno dziecko, czyli mojego brata. On teraz 

ma dwanaście lat i zostanie tylko z ojcem. Mama miała czterdzieści siedem lat, 

a przez ten wypadek… 

-Jaki wypadek? 

I tu nagranie się urwało. 

-Co dalej powiedziała Sandra? - zapytałam. 

-Okazało się, że jej… , nasza mama , zginęła w wypadku samochodowym – od-

powiedziała moja przyjaciółka. 

-Ale przecież twój tata też zmarł w ten sam sposób – zauważyłam. 

-Przypadek? Myślę, że nie. 

-Musimy rozwiązać tę zagadkę… 

Aniela kl. VIa 
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Twierdza  

Srebrna Góra 

 

Moi Drodzy! 

Tym razem chcę zapro-

ponować zwiedzanie 

Srebrnej Góry, jej ma-

lowniczych i pełnych ta-

jemniczych ciekawostek 

okolic. 

Wieś Srebrna Góra to 

dawne miasteczko poło-

żone wzdłuż wąskiej, głę-

bokiej, stromej doliny 

(400 m n.p.m – 600 m 

n.p.m.) na pograniczu 

Gór Sowich i Bardzkich, 

w woj. Dolnośląskim. 

W XIV w. powstała tutaj 

osada górnicza i z oko-

licznych złóż zaczęto po-

zyskiwać rudy srebra. 

Niestety w XVI w. wydo-

bycie przestało być opła-

calne i miejscowość stra-

ciła na znaczeniu. 

Porażka Austrii w pierw-

szej wojnie śląskiej spra-

wiła, że osadę przyłączo-

no do Prus, a przełęcz zy-

skała ogromne znaczenie 

strategiczne w obronie 

przed Austrią. 

W latach 1765 – 1778 

wybudowano na szczy-

tach srebrnogórskich 

wojskową twierdzę z ko-

szarami. 

W 1900 roku Kolej So-

wiogórska, a od 1908 

Ząbkowicka Kolej Powia-

towa dodały swojego uro-

ku tej malowniczej osa-

dzie. 

Od 1945 r. Srebrna Góra 

należy do Polski. 

 

Najpopularniejszą atrak-

cją są oczywiście unikal-

ne górskie forty. Zwie-

dzanie odbywa się czę-

ściowo z przewodnikiem, 

można uczestniczyć w 

pokazie strzelania z 

muszkietu (strasznie gło-

śne doświadczenie!), 

zwiedzić podziemne ka-

zamaty, prochownie i 

dziedziniec, a przy tym 

słuchać opowiadań ubra-

nego w strój żołnierza i 

brać czynny udział w róż-

nych elementach z życia 

tutejszego regimentu. 

Raz w roku odbywa się 

też święto Twierdzy, 

wówczas jest moc dodat-

kowych atrakcji! 

Fort DOJ JON (Donżon) 

to góra warowna, pełna 

militarnych zabytków, 

zaprezentowanych na 

miarę XXIw., ale też 

miejsce, gdzie z tarasów 

widokowych obejrzymy 

panoramę na cztery stro-

ny świata, dostrzeżemy i 

rozpoznamy bez trudu: 

Góry Opawskie, Masyw 

Śnieżnika, Góry Bardz-

kie i Sowie. 

Po zwiedzeniu wszyst-

kich 6 fortów i innych 

umocnień (fort główny 

Donżon, fort Ostróg, fort 

Rogowy I, fort Rogowy I, 

fort i luneta Chochoł Ma-

ły, fort Wysoka Skała, 

bateria Chochoł Średni, 

Ostróg, fort Rogowy I, 

fort Rogowy I, fort i lune-

ta Chochoł Mały, fort 

Wysoka Skała, bateria 

Chochoł Średni, reduta i 

Podróże małe i duże 
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Bastion Dolny 
źródło:Wikipedia 

 



schron Bramy Polowej), 

można spacerować pobli-

skimi szlakami. Podzi-

wiać wspaniałą faunę i 

florę. 

Naszą uwagę zwrócą na 

pewno zabytkowe wia-

dukty (ok. 30m.), stalowy 

most wiszący i pozostało-

ści inżynierskich budowli 

sowiogórskiej kolejki zę-

batej. 

Sama wioska posiada 

również wiele pięknych 

dekoracyjnych elemen-

tów architektonicznych 

jak domy mieszkalne, ko-

ścioły, dawna plebania,... 

Wiele z nich znajduje się 

na liście Narodowego In-

stytutu Dziedzictwa. 

Dla najodważniejszych w 

pobliżu są też inne 

atrakcje: konie, park li-

nowy i tyrolka, zorbing ( 

zjazd 2 osób w dużych 

kulach po wyznaczonym 

torze), Ski Raft (spływ 

pontonowy Przełomem 

Bardzkim). 

Nieopodal znajdują się 

również in-

ne atrak-

cyjne tury-

stycznie 

miejscowo-

ści i szlaki, 

np.: Ząbko-

wice Ślą-

skie 

(krzywa 

wieża, dom 

Frankensztajna), Nowa 

Ruda (kopalnia węgla), 

Kletno ( Jaskinia 

Niedźwiedzia), Zło-

ty Stok ( kopalnia 

złota), Osówka 

(podziemne miasto), 

Zamek Książ, Sztol-

nie Walimskie i 

Zamek Grodno, 

Zamek Międzyle-

sie, Kudowa 

(Uzdrowisko, 

Park, Muzeum Zabawek 

i Szlak Ginących zawo-

dów), Duszniki Zdrój, 

Kłodzko i oczywiście za-

pierające , dech w pier-

siach Góry Stołowe. 

Komu brakło by jeszcze 

doznań śmiało polecam 

wycieczkę z Kłodzka do  

Podróże małe i duże 
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Fort Ostróg 
źródło: Wikipedia 

Wałbrzycha,  

ale kolejowym   szla-

kiem, po drodze m.in. 

wiadukty górskie, tune-

le, w 

tym 

chyba 

naj-

dłuższy 

tunel w 

Polsce i 

nieza-

pomniane widoki… 

 

Ja już tam byłam, bar-

dzo mi się podobało. 

Teraz czas na Was i Wa-

szą przygodę !!! 

Daria 

 

Wejście do fortu Wysoka Skała  
źródło: Wikipedia 

Dziedziniec Donżonu  
źródło: Wikipedia 
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Historia Walentynek 

 Od tego się zaczęło... 

     Pierwowzorem Walentynek był zwy-

czaj obchodzony w starożytnym Rzymie. 

14 lutego obchodzony był Dzień Płodno-

ści i Macierzyństwa. Z tej okazji wszyst-

kie młode i niezamężne dziewczyny 

wrzucały do skrzynki liściki ze swoimi 

imionami, a chłopcy je losowali. Ta, któ-

rej liścik wyciągnął chłopak, była jego to-

warzyszką do końca zabawy       

 Dlaczego Św. Walenty? 

     Patronem Święta Zakochanych jest Św. Walenty. Żył on w starożytnym 

Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym 

mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał zakaz i 

potajemnie udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia. Tam poznał i 

uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika, a później udzielił jej ślubu. 

Za ten czyn cesarz skazał go na śmierć. Św. Walenty zostawił na pożegnanie 

list dla córki strażnika, który podpisał "Od Twojego Walentego". 

     Jak obecnie wyglądają Walentynki 

     Obecnie Dzień Zakochanych obchodzony jest w prawie każdym miejscu na 

świecie. Wszędzie przybiera bardzo komercyjny charakter (liczne serduszka, 

kartki, róże). Są jednak pewne różnice, które sprawiają, że Święto w poszcze-

gólnych miejscach jest obchodzone w trochę inny, wyjątkowy sposób. 

     We Francji zamiast kartek jest zwyczaj wysyłania bukietów kwiatów z za-

proszeniem na koncert lub do teatru. Natomiast we Włoszech upowszechnił 

się zwyczaj kupowanie ukochanej osobie odzieży w czerwonym kolorze. Nieco 

inaczej Walentynki wyglądają w Japonii. Tam panie obdarowują mężczyzn 

czekoladkami. Są dwa rodzaje czekoladki "giri-choko" - dawane przyjaciołom i 

znajomym i czekoladki "Honmei-choko" - ofiarowywane ukochanej osobie. 
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Ciekawostki o Walentynkach 

 

  
Wielkie wyznania i wielkie pieniądze 

14 lutego to coraz częściej nie tylko wielkie wyznania, ale również wielkie pie-

niądze. Tylko w Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się prawie 200 

milionów róż. Amerykański Greeting Card Association donosi, że właśnie 14 

lutego wysyłanych jest około miliarda kartek na całym świecie!  

Romeo i Julia 

Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Verony, gdzie rozgrywał się naj-

słynniejszy Szekspirowski dramat Romeo i Julia… dociera około tysiąc kartek 

zaadresowanych do Julii. 

Produkcja walentynek na dużą skalę 

Produkcja kartek walentynkowych to całkiem niezły biznes. Masowa produkcja 

kartek rozpoczęła się w 1848 roku, a firmę z siedzibą w Worcester 

(Massachusetts, USA) założyła kobieta Esther Howland. 

Najdroższa walentynka 

Najdroższa w historii kartka walentynkowa wykonana była z litego złota i 

przyozdobiona sercem z diamentów, szafirów i brylantów. Całość zapakowana 

była w… futro z norek. Walentynka ta stanowiła kosztowny prezent dla śpie-

waczki operowej Marii Callas od armatora i miliardera Arystotelesa 

Onassisa. 

Liczba dnia: 220 000 

Właśnie tyle razy (średnio) na świecie 14 lutego padnie pytanie – “Wyjdziesz za 

mnie?” 

Walentynki i zwierzęta 

Podobno około 3% ludzi posia-

dających zwierzęta w tym dniu 

wręcza prezent pupilowi. 



Valentine’s day – walentynki 

The 14th of February – czternasty lutego 

Happy valentine’s day – miłych walentynek 

To be shot by cupid’s arrow – być trafionym strzałą kupidyna 

Cupid – kupidyn 

Arrow – strzała 

I love you – kocham Cię 

Love – miłość 

To love – kochać 

To be in love with – być zakochanym w kimś 

You are the love of my life – jesteś miłością mojego życia. 

I like you (a lot) – (bardzo) Cię lubię 

To like – lubić 

To adore – uwielbiać 

I adore you – uwielbiam Cię 

A secret admirer – cichy wielbiciel 

Love at first sight – miłość od pierwszego wejrzenia 

Girlfriend – dziewczyna (partnerka) 

Boyfriend – chłopak (partner) 

Learning is fun 
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1. „Ó” wpiszemy w pu-

ste miejsce wyrazu:  

 

A. …..wczesny 

B. leni...ch 

C. mal….nek 

 

 

 

 

 

2. W wyrazie „wiózł” 

„ó” wymienia się na:  

 

A. o 

B. a  

C.   e 

 

 

 

 

 

3. Błędnie napisano 

wyraz:  

 

A. gżegżółka 

B. mnustwo 

C. pszczoła 

 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5. „Rz” wpiszemy na 

koniec wyrazu:  

 

A. monta…. 

  B. pejza... 

  C. mala…. 

 

 

Prawidłowe odpowiedzi znaj-

dziesz na ostatniej stronie ga-

zetki. 

6. Wybierz poprawny 

zapis: 

A. mrzący deszcz 

  B. mżący deszcz 

  C. mrzoncy deszcz 

 

4. „Ż” wymienia się na 

„g” w wyrazie:  

 

A. drużyna 

B. odważny 

C. odzież 
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 Czy język polski nie kryje przed Tobą tajemnic? Sprawdź się! 



Zachęcamy do rozwiązania quizu o Walentynkach. 

Powodzenia! 

5. Jak się nazywa mały 

chłopiec z łukiem i strza-

łą?  

A. Amor  

B. Karo  

C. Nero  

 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie  

Str. 20 Dwójka 

1.Kto jest patronem zako-

chanych?  

A. św. Bonifacy 

 B. św. Walenty 

 C. św. Franciszek 

4. Jaką nazwę nosi słowiań-

skie święto zakochanych?  

A.  Sobótka  

B.  Sercówka  

C. Niedzielka  

2. Kim był patron zako-

chanych?  

A. królem  

B. skromnym wieśnia-

kiem  

C. biskupem i męczenni-

kiem  

3. Jaki kolor wiąże się z 

dniem zakochanym?  

A. czerwony  

 B. zielony  

 C. biały  

6. Dokończ przysłowie 

"Stara miłość..."  

A. nie umiera  

B. nie rdzewieje  

C. wszystko wybacza  

7. Która z par nie była 

parą zakochanych?  

A. Bella i Bestia  

B. Fiona i Shrek  

C. Pocahontas i Tarzan  

 

Quiz pt. „Co wiesz o Święcie Zakochanych”? 

1-B,2-C, 3-A 4-A, 5-A, 6-B, 7-C 



 

 

 

 

Walentynkowa  

krzyżówka 

Czas na relaks 
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Bardzo lubi słodki miód,  

Zawsze czuje w brzuszku głód. 

Znają z książek go dzieciaki,  

Najsławniejszym jest Misia-

kiem!  

 

Bardzo ładna z niej 

dziewczynka,  

Uśmiechnięta u niej minka. 

Gdy dla babci leki niesie  

To spotyka wilka w lesie. 

Czy już wszystkie dzieciaki 

Wiedzą kto to taki?  

Bajkowe zagadki dla najmłodszych 

Dwie łateczki, ogon krótki 

Domek z desek, tam miseczka, 

I choć cały jest bielutki 

Kolorowa to bajeczka!  

 

Któż to taki?  

To bohater nie byle jaki! 

Wasi rodzice też bajki z nią 

oglądali, 

Piosenkę Wodeckiego wszyscy 

śpiewali. 

I chociaż ma już tyle lat, 

Wciąż oglądać chce ją cały świat!  

Cały jest dwukoloro-

wy, w prążki - "czarno- 

oranżowy". 

Ogon jego sprężynowy, 

do zabawy wciąż gotowy. 

Ciągle biega, skacze, bry-

ka, 

Tu i tam koziołki fika. 

Gdy coś mówi to sepleni, 

A gdy zły jest, to się pieni. 

Kto to taki, czy już wiecie? 

O kim mowa, czy zgadnie-

cie?  

1. Np.: … małżeński
2. 14 lutego obchodzi imieniny...
3. Często dawane na Dzień Zakochanych
4. „Miłość” po angielsku
5. Zawsze rysowane na kartkach walentynkowych
6. Często mówimy tak do partnerki/partnera
7. Czerwony kwiat z kolcami
8. Dawane na różne okazje
9. Można ją znaleźć w Walentynki



Szkoła  Podstawowa nr 2 im. B. 

Ścibiorka w Konstantynowie 

Łódzkim 

*** 

Nauczyciel pyta dzieci w 

klasie:  

- Czy wiecie dzieci jaki 

ptak nie buduje gniazd? 

- Zgłasza się Jasio: Tak! 

To kukułka! 

- Nauczyciel: A czemu nie 

buduje? 

- Jasio: No bo mieszka w 

zegarach. 

 

*** 

Małgosia i Jaś spostrzegają 

na spacerze w parku całującą 

się parę. 

- Dlaczego oni to robią? - pyta 

Małgosia. 

- Nie wiesz? On jej chce 

ukraść gumę do żucia! 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         

Z polszczyzną za pan brat 

 

1 –A 

2– A 

3– B 

4-B 

5-C 

6-B 

Humor z zeszytów szkolnych 

 

Król Waza, jak sama nazwa wskazu-
je, lubił zupę.  

 
Woda składa się z tlenu i odoru.  

 
Kwasy to związki chemiczne bez 

żadnych zasad.  
 

Pies należy do gryzoni.  
 

Krowa to zwierzę przeczuwające.  
 

Achilles swoją piętą wszedł do hi-
storii.  

Dwójka Pora na uśmiech 

*** 

 

Jasiu dlaczego masz w zeszycie 

te same błędy co twój kolega z 

ławki? 

- Bo mamy tego samego na-

uczyciela od j. polskiego… 

*** 

Jasio przychodzi do domu. Ma-

ma krzyczy: 

- Dlaczego masz takie brudne 

ręce???  

- Bo bawiłem się w piaskowni-

cy!!! 

- Ale dlaczego masz czyste pal-

ce??? 

- Bo gwizdałem na psa!!! 

*** 

Pani pyta dzieci jaki zawód 

chciałyby wybrać. 

- Lekarz, aktorka, model-

ka, policjant... odpowiadają 

dzieci 

A ty Jasiu kim chcesz zo-

stać? - pyta pani 

- Emerytem. 

 

*** 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się 

do szkoły? - pyta nauczycielka 

Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na 

czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy 

gdy śpię. 


