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

-Zajączku, dlaczego masz 
takie krótkie uszy? 

-Bo jestem romantyczny. 

-Nie rozumiem. 

-Wczoraj siedziałem na łące 
i słuchałem  słowika. Tak się 
zasłuchałem, że nie usłysza-
łem kosiarki … 

 

Pora na uśmiech            s. 

Czy wiesz, że: 

14 lutego dziew-
częta wypatrywa-
ły ptaków i stara-
ły się odgadnąć, 
kogo los przezna-
czy na męża. 

Jeśli pierwszym 
ujrzanym pta-
kiem był rudzik 
oznaczało to, że 
będzie nim mary-
narz. Jeśli pierw-

szy był wróbel, 
wróżył człowieka 
ubogiego, ale za-
pewniał małżeń-
skie szczęście. Si-
korka bogatka 
oznaczał człowie-
ka majętnego. Gil 
był wróżbą  miło-
ści i wielkich po-
dróży. 
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W naszej szkole już po raz trzeci odbyły się warsztaty mu-
zyczne z cyklu ,,Spotkanie z muzyką - keyboard". Uczniowie 
wzięli udział w quizie muzycznym i dowiedzieli się, że ten 
niezwykły instrument klawiszowy potrafi wydobywać rów-
nież dźwięki innych instrumentów, takich jak np. gitara czy 
perkusja. Najodważniejsi z widowni na chwilę wcielili się w 
prawdziwych muzyków i zaprezentowali swój barwny wo-
kal. .  
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  Spotkanie z muzyką 

  Z wizytą w miejskiej bibliotece 

11 stycznia, dwa dni przed 27 finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w naszej szkole odbył się jej Mini-
Finał. W jego organizację zaangażowali się nauczyciele 
szkoły, którzy przygotowali słodkie wypieki i zdrowe prze-
kąski oraz uczniowie – szkolni wolontariusze. Na każdej 
przerwie wolontariuszki zachęcały swoich kolegów i kole-
żanki do zakupu słodkości, a tym samym do zasilenia 
zbiórki. Od pierwszej przerwy kiermaszowe stoisko cieszy-

ło się ogromnym zainteresowaniem.  Słodkości znikały bardzo szybko, a orkiestrowa puszka 
zapełniała się z przerwy na przerwę.  

Z życia szkoły 

  „Możesz tylko stracić” 

W dniu 10 stycznia uczniowie klasy I b uczestniczyli w warsztatach w Miejskiej Bibliotece. 
Tematem warsztatów było zapoznanie uczniów z pracą w bibliotece, ale także rozbudzenie 
potrzeby czytania już od najmłodszych lat. 

Na samym początku uczniowie  z uwagą obejrzeli przedstawienie teatralne pt „Jak biały sło-
nik zawstydził małpy”. Następnie brali czynny udział w dyskusji na temat szacunku na pod-
stawie książki TiJ. O’Neal „Szacunek- Ja na niego zasługuję i innym go okazuję!”. 

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Dnia 15 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla 
uczniów klas V-VIII pt. „Możesz tylko stracić”. Swoją tematyką obejmowało pro-
blematykę cyberprzemocy, cyberprzestrzeni oraz agresji i przemocy wśród mło-
dzieży. Za pomocą środków zrozumiałych dla dzieci: prostych tekstów i historii z 
własnego życia, prowadzący próbował omawiać realia dzisiejszego świata ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wszelkie zagrożenia. 



Luty 2019 

Dzień Babci i Dzień Dziadka, to wyjątkowe chwile, ważne dla 
każdego wnuczka i „staruszka”. Pamiętamy o nich każdego ro-
ku, przygotowując upominki, składając najlepsze życzenia i 
wspólnie świętując. Staramy się, by ten czas obfitował w ra-
dość i uśmiech. Niestety nie każdy dziadek i nie każda babcia, 
mają możliwość spędzenia tego czasu ze swymi potomkami… 
Dlatego też członkowie Wolontariatu Szkolnego i Samorządu 
Uczniowskiego naszej szkoły udali się z wizytą do Domu Senio-
ra „70 plus”, gdzie każdą z mieszkających tam osób obdarowali symbolicznymi laurkami i 
serdecznymi życzeniami.  
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Z życia szkoły 

   Z wizytą w Domu Seniora 

 Tydzień z Babcią i Dziadkiem 

W świetlicy szkolnej od dnia 21.01 do 25.01.2919 r. odbył się tydzień poświęcony babciom i 
dziadkom pod hasłem ,,Kochamy Was, pamiętamy o Was". 

W ramach obchodów święta przygotowaliśmy portrety naszych kochanych dziadków oraz za-
proszenia na herbatkę i ciasto w ciepłym, domowym zaciszu. Nie zapomnieliśmy również o 
drobnych upominkach i laurkach. Odbył się również wspomniany ,,Przegląd Piosenek dla 
Dziadków”. 24.01.2019 r. na podsumowanie podjętych działań, w salce fitness odbyła się dys-
koteka retro, którą poprowadził DJ Oliwier . 

  III Konstantynowskie Zabawy Przedszkolaków 

W dniu 23 stycznia br. 230 dzieci z 9 konstantynowskich przedszkoli 
wzięło udział w III Konstantynowskich Zabawach Przedszkolaków 
pod patronatem burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jaku-
bowskiego. Zabawy odbywały się w formie sztafet i prowadzone były 
przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2. Każdy z uczestników 
ukończył pomyślnie zadania i został uhonorowany pamiątkowym me-
dalem i dyplomem 

  Aby to sie nigdy nie powtórzyło...  
W związku z przypadającym na dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie. Gościem uczniów klas  
VI - VIII był p. Piotr Firkowski, który opowiedział uczniom o sytuacji więźniów obozów kon-
centracyjnych na podstawie wspomnień własnego ojca. W programie znalazły się również pie-
śni obozowe oraz film dokumentalny pt.: "Dzień, jak co dzień" przedstawiający mroczną rze-
czywistość więźniów obozu Auschwitz oraz historię ojca Maksymiliana Kolbe opowiedzianą 
przez naocznego świadka.  



♥Dla Tymka z kl. II a♥ 
 
Wszystkiego najlepszego 
z okazji Walentynek! Ży-
czę Ci dużo uśmiechu! 
Twoja Walentynka 
  
  ♥♥♥ 
 
♥Do Julki O.♥ 
 
Wysyłam Ci bu-
ziaczki. Kocham 
Cię! 
PS. Jesteś Super! 
Twój Walentyny 
 
  ♥♥♥ 
 
♥Wysyłam ser-
duszka do Szymo-
na T. z klasy 
VIII♥ 
Walentynka 
 
  ♥♥♥ 
 

 
 

♥Do Błażeja z kl. IIIa♥ 
 
Życzę Ci dużo uśmiechu. 
Pamiętaj, że bardzo Cię 
lubię! 
Twoja Walentynka 
 
  ♥♥♥ 

 
♥Dla Olka P.♥ 
 
Z okazji Walentynek ży-
czę Ci dużo zdrowia i 
uśmiechu. Lubię Cię! 
Ala z I a 
 
  ♥♥♥ 
 
 

 
 
 
 
 
♥Dla Julki z kl. 
I♥ 
 
Bardzo lubię się z 
Tobą przyjaźnić i 
bawić. 
Ola 
 
 ♥♥♥ 
 
 
Z okazji Walenty-
nek życzmy 
wszystkim 

Uczniom, Nauczycielom i 
Pracownikom Szkoły du-
żo miłości. 
Redakcja gazetki 

  ♥♥♥ 

Walentynkowa poczta 
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Na szkolnym korytarzu przeprowadziliśmy walentynkową sondę. Zadaliśmy 
Wam pytanie: Jak sprawić radość ukochanej osobie? 

Oto najczęściej udzielane przez Was odpowiedzi: 

 

Ugotować  ulubioną potrawę - 5 głosów 

Wyręczyć w obowiązkach domowych  - 8 głosów 

Zrobić własnoręcznie laurkę  - 15 głosów 

Kupić czekoladki - 10 głosów 

Zaprosić do kina - 8 głosów 

Wysłać miłą wiadomość sms -11 głosów 

Zadzwonić i powiedzieć coś miłego  - 4 głosy 

Spełnić marzenie bliskiej sercu osoby - 2głosy 

Zabrać  na spacer –3 głosy 

Z bliska i z daleka, 
w smutku i radości, 
nie zapomnij nigdy 
o mojej miłości.  

Nie dlatego, że Cię lubię, 
nie dlatego, że Cię znam, 
lecz dlatego, że Cię ko-
cham, 
Tobie swoje serce dam. 

Moje serce zakochane 
tylko Tobie jest oddane. 
Daj mi teraz serce Twoje, 
będzie nas szczęśliwych 
dwoje! 

Walentynkowa sonda:  
Jak sprawić radość ukochanej osobie? 

Pomysł na walentynkowy sms ! 
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Powinno wiedzieć serce 
Twoje, 
jakie jest imię moje. 
Ten, kto to pisze, jest Ci 
dobrze znany, 
ten, kto to czyta, jest stale 
kochany! 

Z okazji Dnia Walentego,  
ślę całusa ogromnego.  
Kocham Cię swym sercem 
małym, jesteś dla mnie 
światem całym. 

Tylko jeden księżyc świe-
ci, tylko jedno słońce lśni, 
tylko jedno serce kocham,  

które nosisz właśnie Ty  

Moje serce zakochane 
tylko Tobie jest oddane. 
Daj mi teraz serce Two-
je, będzie nas szczęśli-
wych dwoje! 

 

Witam Ciebie Drogi Mi-
siu!  
Chcę pogłaskać Cię po 
pysiu, buzi dam Ci i 
przytulę,  
tylko napisz do mnie 
czule! 



Przedstawiamy wywiad z uczennicą naszej szkoły Amelią  Kaczmarek 
– pływaczką, zawodniczką UKS Piątka w Konstantynowie Łódzkim. 

 
Kto nauczył Cię pływać i jak zaczęła się Twoja przygoda z tą dyscypli-
ną ? 
 

Pływania nauczyła mnie moja tre-
nerka -Pani Marta Gruszczyńska. 
Moja przygoda z tą dyscypliną 
sportu zaczęła się od treningów w 
UKS Piątka. 
Muszę przyznać,  że gdy byłam 
mała nie lubiłam pływać. Dopiero 
później zmieniłam nastawienie do 
tego sportu.  
 
Czy ktoś z twojej rodziny po-
dziela Twoją pasję ? 
 

Nie, nikt z mojej rodziny nie po-
dziela tej pasji. Muszę jednak do-
dać, że moi najbliżsi bardzo mnie 
dopingują i wspierają w tym, co 
robię. 
 

Ile razy w tygodniu i po ile go-
dzin trenujesz ? 
 

Trenuję sześć dni w tygodniu. W dni powszednie na pływalni spędzam około    
3-4 godzin. W sobotę mój trening trwa średnio 2,5 godziny. Często trenuję dwa 
razy dziennie: rano ( przed zajęciami w szkole) i po południu. 
 
Jak udaje ci się pogodzić treningi ze szkołą?  
 
Na razie udaje mi  się pogodzić treningi ze szkołą, chociaż jest to dla mnie duże 
wyzwanie. Po zajęciach lekcyjnych zostaje mi zwykle godzina na  odrobienie za-
danych prac domowych i na naukę. Po popołudniowym treningu  zwykle nie 
mam już na to siły. W związku z tym, robię co mogę, by po szkole szybko uporać 
się z lekcjami. 
 

Wywiad z uczennicą naszej szkoły Amelią Kaczmarek 
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Jakim stylem najbardziej lubisz pływać ? 
 

Najbardziej lubię pływać stylem klasycznym inaczej nazywanym żabką . 

 
Jakie według Ciebie cechy powinien mieć dobry pływak ? 
 

Według mnie dobry pływak powinien być cierpliwy i wytrwały. Musi również  
wykazać się pracowitością. 
 

Jakie są Twoje największe osiągnięcia pływackie? 
 

Moim największym osiągnięciem było zdobycie dwóch srebrnych medali na dy-
stansie 100m stylem klasycznym i 100m stylem motylkowym podczas ogólnopol-
skich zawodów „Od Młodzika do Olimpijczyka” w Warszawie. 
 
 

Jaki wygląda obecnie Twój dorobek medalowy? Ile do tej pory zdoby-
łaś medali ? 
 

Łącznie zdobyłam około 60 medali. Muszę jednak zazna-
czyć, że 3 spośród nich otrzymałam za osiągnięcia spor-
towe za cały rok. 
 

Jakbyś zachęciła innych do uprawiania tej dzie-
dziny sportu? 
 

Pływanie to sport, w którym nie ma miejsca na nudę i 
rutynę. Jest to dyscyplina, która kosztuje zawodnika 
wiele wysiłku i  ciężkiej pracy, ale  równocześnie przyno-
si na co dzień wiele satysfakcji. 
 

Co jest Twoim największym marzeniem związanym z pływaniem ? 
 

Chciałabym kiedyś osiągnąć taki poziom w pływaniu, aby wziąć udział w igrzy-
skach olimpijskich. Występ podczas tych międzynarodowych zawodów to niewąt-
pliwie moje największe marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je spełnić. 
Wiem jednak, że przede mną jeszcze dużo ciężkiej pracy. 
 
 Dziękujemy za wywiad i życzymy Amelce wielu sukcesów w pływaniu! 
 
 Z Amelią Kaczmarek rozmawiały: Aniela, Kasia, Dagmara, Daria, Amelka 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

Str. 8 Dwójka 

 

 Dnia 5 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem 
Działajmy razem. W tym dniu warto choć chwilę poświęcić na to, by przypo-
mnieć sobie o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci i o tym, jak ważna jest 
kultura i szacunek w wirtualnym świecie.  
 
Zasady bezpieczeństwa w sieci 
 

1. Chroń swoją prywatność! 

 
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: 
imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy. 
Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci 
swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci 
zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas. 

2. Nie bój się prosić o pomoc! 

 
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, ko-
niecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w 
takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, 
dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111. 

 

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 

 
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś po-
znanemu w sieci. Nie spotykaj się z osoba-
mi poznanymi w internecie. O propozy-
cjach spotkania od internetowych znajo-
mych informuj rodziców. 

 



 
Dzień Bezpiecznego Internetu 
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 4. Szanuj innych w sieci! 

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje 
zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agre-
sją na agresję. 

5. Korzystaj z umiarem z internetu! 
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy 
smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomy-
mi. 

3.Które z podanych wyrażeń 
spełnia zasady, które musi 
spełnić BEZPIECZNE hasło: 

 
a. barszczyk 
b. Dziobak 
c. WideLeC19 

1.Netykieta to: 

 
a. wizytówka internetowa 
b. zbiór reguł dobrego zacho-
wania użytkowników Inter-
netu 
c. podpis, który załączany 
jest do wysłanego maila 

2.Co oznacza używa w 
Internecie słowo NICK? 

 
a. internetowe imię 
b. niechcianą wiadomość 
c. wyskakującą reklamę 

4. Jeżeli rozmawiając na 
czacie ktoś nieznajomy 
spyta Cię o adres za-
mieszkania, odpowiesz 
podając: 

 
a. wymyślony, nieistniejący 
adres 
b. swój prawdziwy adres 
c. adres kolegi lub koleżanki 

5. Wiadomość na czacie 
lub w komunikatorze na-
pisana DUŻYMI literami 
oznacza: 

 
a. krzyk 
b. ważną wiadomość 
c. prośbę 

6. Strony, które pozwalają na 
bezpieczne logowanie się i 
podawanie haseł posiadają 
adresy rozpoczynające się 
od: 
 
a. http:// 
b. https:// 
c. ftp:// 

Zachęcamy do rozwiązania naszego quizu na temat  
bezpieczeństwa w sieci! 

 

Odpowiedzi: 1-B, 2-B. 3-C, 4-A, 5-A, 6-B 



Dzień Bezpiecznego Internetu 
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Rzecz najprostsza, wszyscy wiecie, 

niebezpiecznie w internecie 
jest się zwierzać, opowiada, 
tajemnice swoje zdradzać. 

Bo wiadomo nie od dziś 
kto to czyta? Nie wie nikt! 

Co z tym zrobi-nie wiadomo! 
Strach pomyśleć. Trzeba myśleć! 

Z kim rozmawiasz? Przecież nie wiesz 
Kto podszywa się, za kogo 
Chcąc być znajomą osobą. 

Chcą cię skrzywdzić. 
Zapamiętaj! 

Miłe słowa to przynęta. 
Puch zwierzaczka, zdjęć wymiana…. 

Zawsze spytaj 
Powie mama 

Ufać komuś-to w realu! 
Nie bądź głupi-Zenku, Alu. 

  
        Dagmara N. kl.Vb  

 Poniżej publikujemy nadesłane do redakcji teksty, które poruszają tema-
tykę bezpieczeństwa w sieci. Zachęcamy do lektury☺ 

Niebezpieczeństwa w internecie 



 Bracia Filip i Bar-
tek mieli problemy finan-
sowe, więc musieli zna-
leźć pracę. Gdy przeglą-
dali oferty w Internecie, 
zainteresowali się jedną z 
nich. 
Prężnie działające przed-
siębiorstwo, wykorzystu-
jące najnowsze zdobycze 
techniki, z dobrze wyszko-
lona, młoda kadrą-
zatrudni osoby posiadają-
ce laptopa i wolne trzy go-
dziny w tygodniu. Gwa-
rantujemy wysokie wyna-
grodzenie! Oferty prosimy 
nadsyłać na adres: 
www.komputerowcy.pl 
 Bracia bez chwili 
zastanowienia wysłali 
swoje zgłoszenia. Następ-
nego dnia właściciel firmy 
oddzwonił do nich i 
przedstawił im warunki 
zatrudnienia. Wynagro-
dzenie, które zapropono-
wał chłopcom, było impo-
nujące. Braciom zaofero-
wana praca wydawała się 
bardzo  a trakcy jna,           
w związku z tym zgodzili 
się ją podjąć.  Nie była 
ona dla nich ciężka ani 

trudna. Chłopcy 
musieli tylko 
przelewać pie-
niądze z firm ze-
wnętrznych na 
konto właściciela 
strony interneto-
wej. Nie zdawali 
sobie jednak sprawy z te-
go, że robią coś nielegal-
nego i nieuczciwego do 
czasu, gdy w jednej z lo-
kalnych gazet zobaczyli 
krótką wzmiankę o swo-
im szefie i jego działalno-
ści.  Brzmiała ona tak: 
Wczorajszej nocy, policja 
złapała groźnego cyber-
przestępcę, właściciela 
firmy Komputerowcy Ja-
na W. 
 Bracia nie mogli 
uw ier zyć  w łasnym 
oczom. W jednej chwili 
zasmucili się i przestra-
szyli. Zdali bowiem sobie 
sprawę, że nieświadomie 
pomagali właścicielowi 
firmy, w której byli za-
trudnieni. Wiedzieli,      
że policja może zapukać 
do ich drzwi w każdej 
chwili. Filip i Bartek po-

stanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce i od razu  
zgłosili się na komisariat 
policji. Tam  złożyli ob-
szerne zeznania, które 
ostatecznie  pogrążyły 
ich szefa. Przyznali się 
także do zarzucanych im 
czynów, zastrzegając jed-
nak, że nie zdawali sobie 
sprawy z tego, że praca, 
którą wykonywali jest 
przestępstwem.  
 Cała ta sytuacja 
wiele nauczyła Filipa       
i Bartka, którzy zrozu-
mieli, że  nie zawsze pod 
atrakcyjną ofertą zatrud-
nienia kryje się legalna i 
uczciwa praca. 
 

Natalia P.  
Karolina P. 

 kl.Vb 

Nieświadoma groźna praca 
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Zakopane – miasto w 
południowej Polsce, w 
województwie małopol-
skim, siedziba powiatu 
tatrzańskiego. Najwięk-
sza miejscowość w bezpo-
średnim otoczeniu Tatr, 
duży ośrodek sportów zi-
mowych, potocznie nazy-
wany zimową stolicą Pol-
ski. W jego granicach ad-
ministracyjnych znajduje 
się znaczna część Ta-
trzańskiego Parku Naro-
dowego (od Doliny Su-
chej Wody do Doliny Ma-
łej Łąki, z najwyższym 
punktem jakim jest 
wierzchołek Świnicy - 
2301 m n.p.m.). Pomija-
jąc tereny TPN, miasto 
leży na wysokości 750–
1126 m n.p.m., a część 
właściwa – zabudowana, 
do około 900 m n.p.m. 
Centralny punkt Zako-
panego – skrzyżowanie 
ul. Krupówki i Kościusz-
ki – znajduje się na wy-
sokości 838 m n.p.m. Na 
północy rozciąga się pa-
smo Gubałówki, a na po-
łudniu nad miastem gó-
ruje Giewont. Według 
danych z 31 grudnia 20-
17 miasto liczyło 27 266 
mieszkańców, będąc tym 
samym drugim pod 

względem ludności – po 
Nowym Targu– miastem 
Podhala. 

Zakopane – miasto 
zwane „pępkiem świa-
ta” 
Tym razem zapraszam 
Was do zimowej stolicy 
Polski, pod Tatrami. 
Pomiędzy Giewontem i 
Gubałówką leży miasto 
tętniące życiem i kultu-
rą, które powstało jako 
osada na miejscu sezono-
wych osad pasterskich, 
karczowanych – czyli ko-
panych polan (stąd na-
zwa). 
Co roku zjeżdżają tu fani 
sportu, artyści, miłośnicy 
natury i folkloru góral-
skiego oraz ludzie kocha-
jący uroki polskich gór. 
Do najważniejszych          
i najciekawszych miejsc 
w popularnym Zakopcu 

należą: 
Gubałówka– góra z 
piękną panoramą Tatr i 
plażą, na której szczyt 
prowadzą dwie drogi i 
kolejka. 
Siklawica – wodospad 
w Tatrach Zachodnich, w 
górnej części Doliny 
Strążyskiej. Wodospad 
opada z dwóch prawie 
pionowo nachylonych 
ścian (pod kątem 80°). 
Łączna wysokość wodo-
spadu wynosi 23 metry 
(wysokość ściany dolnej 
wynosi 13 m, a ściany 
górnej 10 m). Pomiędzy 
górną i dolną jego częścią 
istnieje skalna półka, w 
której w skale wymyte 
zostało siłą uderzenia 
wody i niesionych przez 
nią odłamków skalnych 
wgłębienie wypełnione 
wodą. 

Podróże małe i duże 
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Zakopane 
źródło:Wikipedia 



Giewont, symbol Zako-
panego, zwany „Śpiącym 
Rycerzem”, to granitowy 
szczyt, z widokiem na 
Dolinę Zakopanego.  

Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej 
wzniesione przez górali, 
z serca, i z sercem, w po-
dziękowaniu Podhalan w 
zamian za cudowne oca-
lenie św. Jana Pawła II 
przez Matkę Bożą po za-
machu na jego życie. 
Świątynia w typowo gó-
ralskim stylu, malowni-
cza, tajemnicza, sprzyja 
modlitwie, wyciszeniu i 
skupieniu, Warto tu być 
przed, w trakcie i po gór-
skich wojażach. 

Krupówki-idealne miej-
sce na spacer i komercyj-
ne zakupy. 
 
Nosal - szczyt reglowy w 
Tatrach Zachodnich nad 
Kuźnicami, między Doli-
ną Bystrej a Doliną Ol-

czyską. Nazwa góry po-
chodzi od kształtu skał 
od północno-zachodniej 
strony, przypominają-
cych nos. Trasa wspi-

naczkowa na 
tę górę jest 
oznakowana, 
wejście dobre. 
Nosal jest po-
pularny wśród 
turystów i 
narciarzy. Na 
z a l e s i o n y m 
p ó ł n o c n y m 

stoku znajduje się Cen-
trum Narciarskie Nosal 
z kilkoma wyciągami. Od 
górnej stacji wyciągu 
prowadzi też nartostrada 
przez Nosalową Przełęcz 
do Kuźnic. Z wierzchoł-
ka, mimo że niewysokie-
go, roztaczają się cieka-
we widoki na Czerwone 
Wierchy, Giewont, rejon 
Doliny Bystrej oraz gra-
nitowe szczyty wznoszą-
ce się ponad Doliną Gą-
sienicową i doliną Pańsz-
czycą.  
  
Wielka Krokiew 
im. Stanisława Maru-
sarza – duża skocznia 
narciarska, zlokalizowa-
na na północnym stoku 
góry Krokiew (1378 m 

n.p.m.) w Zakopanem. 
Wchodzi w skład Ośrod-
ka Przygotowań Olimpij-
skich w Zakopanem. 
Skocznia jest naturalna 
(brak sztucznie wyniesio-
nej wieży startowej, na 
której rozpoczyna się 
rozbieg), osłonięta lasem. 
Wyposażona w: igelit, 
sztuczne oświetlenie i to-
ry lodowe, umożliwiające 
oddawanie skoków w 
temperaturze w grani-
cach 20 °C.  

Poza wieloma innymi 
atrakcjami, szlakami i 
widokami, w stolicy Pod-
hala znajdują się liczne 
muzea np. Muzeum 
Oscypka,  Muzeum 
Stylu Zakopiańskiego, 
Muzeum Kornela Ma-
kuszyńskiego.  

Zakopane kusi atrakcja-
mi przez cały rok.  Pole-
cam Wam pobyt w stoli-
cy polskich Tatr. Warto 
odwiedzić to miasto cho-
ciaż raz. 

  Daria 

Podróże małe i duże 
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Północno-zachodni grzbiet Nosala 
źródło: Wikipedia 



 

 

 

walentynki - Valentine's Day 

serce - heart  

strzała - arrow  

miłość - love  

róża - rose  

ukochany – beloved 

ukochana – sweetheart 

kocham cię - I love you 

   sweetie-pie - kiciuś, misiaczek 

honey - kochanie 

dear - kochanie 

 

 

 

 

 

 

to date sb - spotykać się z kimś, chodzić z kimś 

fancy sb - podkochiwać się w kimś, darzyć kogoś sympatią 

be made for each other - być dla siebie stworzonym 

love at first sight - miłość od pierwszego wejrzenia 

break up with sb - zerwać z kimś 

go out with sb - chodzić z kimś (chłopakiem lub dziewczyną) 

ask sb out - zaprosić kogoś na randkę, umawiać się z kimś 

chat sb up - podrywać kogoś, flirtować z kimś 

  

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

 
A. owad, ósmy, owal 
B. wiązać, wiązka, wię-
zić 
C. stoliczek, stolik, sto 

 
 

 

2. Błąd ortograficzny 
występuje w zdaniu: 

 
A. Chłopiec nie znalazł 

piórnika. 
 B. Jeżdżę na obozy z dru-
żyną zuchów. 
C. Katarzyna pielęgnuje 

ogród ważywny. 

 
 
 

3. W wyrazach  „ż” pi-
szemy: 
 A. gdy wymienia się na 
g, dz, s 
B. zawsze po spółgłosce 
s 
C. po spółgłoskach: k, p, 
w 

 

Z polszczyzną za pan brat – quiz 

 

5. Przeczenie „nie” pi-
szemy rozdzielnie z : 

 
A. rzeczownikami 

  B. przymiotnikami 
  C. czasownikami 

 
 

 
 
 

6. Małą litera piszemy 
nazwy: 

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

4. Błędnie napisano 
rzeczownik w zdaniu: 
 
A. Na szyji miała kora-

le. 
B. dzieci  się żmii. 
C. Kupiła w kiosku ga-

zetę 
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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. Z ilu konkurencji składa 
się dziesięciobój? 

 

A. 10  

 B. 8  

 C. 9  

4. Jaki kontynent oznaczo-
ny jest kolorem czarnym na 
fladze olimpijskiej? 

 

A. afrykański 

B. europejski 

C. azjatycki 

2. W jakiej dyscyplinie 
reprezentuje Polskę Ka-
mil Stoch? 

A. w piłce nożnej 

B. w skokach narciar-
skich 

C. w pływaniu 

5. Co to jest falstart?  

A. rodzaj wiosła 

 B. rozpoczęcie biegu za   
wcześnie, przed sygnałem 
startowym. 

 C. cios, po którym prze-
ciwnik nie jest w stanie 
dalej walczyć 

3. Czym przymocowane są 
buty do nart? 

 

A. napami 

 B. klejem 

 C. wiązaniami 

6.Jak nazywa się na-
wierzchnia, dzięki której 
można jeździć na nartach 
latem? 

 

A. iglica 

B. iglak 

7. W jakiej  drużynie koszy-
karskiej gra obecnie Marcin 
Gortat? 

 

A. Los Angeles Clippers  

B. Washington Wizards  

C. Memphis Grizzlies 

8. W jakiej grze zespo-
łowej piłka ma kształt 
owalny? 

 

A. koszykówka 

B. siatkówka  

C. rugby 

9. W której grze zespoło-
wej występuje libero? 

 

A. w piłce nożnej 

B. w siatkówce 

C. w koszykówce 

10.Najlepszym piłkarzem 
świata w 2018r. Został: 

 

A. Luka Modrić 

B. Cristiano Ronaldo 

C. Leo Messi 

Omnibus sportowy-quiz wiedzy o sporcie 



 

Czas na relaks 
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Dokończ przysłowia:  

„Nie ma miłości bez …………….…………………...……...”.  

„Stara miłości nie …………….……………...……………..”.  

„Gdy masz miłość w sercu stawaj na ……..……….…...”.  



Szkoła  Podstawowa nr 2 im. B. 
Ścibiorka w Konstantynowie 

Łódzkim 

parasolem do pokolorowania. 
Zbierając prace zauważyła, 
że Jasiu pomalował kaczkę 
na czerwono. 
- Jasiu - spytała - Ile razy w 
życiu widziałeś czerwoną 
kaczkę? 
- Tyle samo razy, co kaczkę z 
parasolem. 

  *** 

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu dlaczego płaczesz? 
- Bo śniło mi się że szkoła się 
paliła. 
- Nie płacz to tylko sen! 
- Właśnie dlatego płaczę… 

  *** 

Jasio dzwoni do dyrektora i 

Pani pyta Jasia: 
- Odrobiłeś pracę domową? 
- Tak, nawet przeczytałem 
całą lekturę i nauczyłem się 
do sprawdzianu! 
Pani osłupiała krzyczy: 
- Jasiu, Ty chyba żartujesz! 
- Tak, ale to pani zaczęła. 

  *** 

Ksiądz do Jasia na lekcji reli-
gii: 
- Powiedz, Jasiu, kto wszyst-
ko widzi, wszystko słyszy i 
wszystko wie? 
- Nasza sąsiadka! 

  *** 

Pani w przedszkolu rozdała 
dzieciom rysunek kaczki z 

mówi:  
- Jasio nie przyjdzie dzisiaj 
do szkoły, bo zachorował. 
- A kto mówi? 
- Mój tata. 

  *** 

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w 
szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle 
mnie wypytują, a ja o niczym 
nie wiem. 

  *** 

- Jasiu, czy się zajmuje filo-
zof? 
- Szukaniem problemów tam, 
gdzie ich nie ma. 

ul. Kilińskiego 75 

Odpowiedzi do quizu         
Z polszczyzną za pan brat 

 
1 –B 
2– C 
3– A 
4-A 
5-C 
6-B 

Humor z zeszytów szkolnych 
 

W średniowieczu drogi były tak     wąskie, że mogły się minąć najwyżej 
dwa samochody. 

 
Kupił jej drogie rękawiczki za które 

zapłacił marne grosze. 
 

 W Krakowie wybudowano ostatnio 
wiele nowych zabytków. 

 
Chopin - to najprawdopodobniej naj-

większy gracz na świecie. 
 

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 


