
Heyka ludziska! 

Macie przed sobą pierwszy egzemplarz szkolnej gazetki. Waszym zadaniem jest wymy-

ślenie jej nazwy (propozycje proszę wrzucać do skrzynki). Zapewne dotarł do każdego  

z Was nasz wysłannik z pytaniem: O czym chcielibyście czytać w gazetce szkolnej?. Od-

powiadaliście dość zróżnicowanie, dlatego też nie dziwcie się, przeglądając gazetkę, że 

natraficie na artykuły, które Was nie interesują. 

W naszej gazetce znaleźć można  m.in. kącik najlepszych powiedzonek szkolnych, które 

sami możecie pisać. Zachęcamy do udziału w konkursach (wymyślimy oryginalne nagro-

dy!).  

Możecie natrafić na artykuł o podłożu historycznym. W tym numerze coś o Piaskach.  
Jesteście ciekawi, co Was czeka w niedalekiej przyszłości, zerknijcie na stronę poświęco-

ną krótkim przepowiedniom. 

Jeżeli chodzi o muzykę, muszę niektórych rozczarować, niestety nie będziemy tłumaczyć 

na język polski piosenek NIRVANY czy  EMINEMA (fani wiedzą o co chodzi!). Raczej 

będą to kawałki popowe, gdyż większość z Was preferuje ten rodzaj muzyki. 

Wiele pytań zadawaliście na temat sportu m. in. „Czy będziecie pisać o sportowych wyda-

rzeniach naszych  gimnazjalistów?”. Odpowiadamy: Tak! Poświęcamy na te „klimaty” 

jeden z działów. 

Ponadto w pierwszym numerze proponujemy wywiad z historykiem panem Rudzińskim. 

Zachęcamy do czytania naszej NOWEJ GAZETKI SZKOLNEJ! 

 
 

Z poważaniem 

Redaktor naczelna  

Jagoda  
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Klasa 3B wraz z wychowawczynią, panią 

M. Kordus, odwiedziła Urząd Gminy w 

Piaskach. Uczestnicy mieli okazję spotkać 
się z Sekretarzem UG panem W. Glapką. 

Przybyli zapoznali się z planem budżeto-

wym, funkcjami osób pracujących w bu-

dynku, mogli również zadawać pytania. 

Według uczniów była to ciekawa lekcja 

wiedzy o społeczeństwie. 

*********************  

 

 

 

 
 

Po raz trzynasty zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Nasza szkoła rów-

nież nawiązała współpracę ze sztabem 

Jurka Owsiaka. Z tej okazji odbył się fe-

styn, na którym można było zakupić prace 

wykonane przez uczniów, odwiedzić ka-

wiarenkę, także internetową. W auli odby-

wały się występy i prowadzona była licyta-

cja. W sumie zebraliśmy 2632,98 zł. 

********************* 
 

 

 

 

10 stycznia odbył się konkurs Wiedzy 

Pożarniczej. Brało w nim udział 27 

uczniów. Do dalszego etapu zakwalifiko-

wało się 5 zawodników: Krzysztof Furma-

niak (2a), Dawid Górski (2a), Mateusz 

Kwinta (3c), Kamil Mikołajczak (2c), 

Mariusz Majchrzak (3a). 

GRATULUJEMY!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W auli naszej szkoły odbył się koncert 
muzyki z okresu renesansu i klasycyzmu w 

wykonaniu muzyków z Poznania. Mogli-

śmy również obejrzeć tańce, takie jak: 

menuet, polonez i polka.  

********************* 

 
Uczestnicy kółka geograficznego wraz z 

klasą IV szkoły podstawowej pod opieką 

pani T. Wolniewicz i pani A. Niedzieli 

wyjechali na jednodniową wycieczkę do 

Poznania. Celem podróży było obejrzenie 

seansu kinowego i wizyta w palmiarni. Z 
rozmów przeprowadzonych z uczniami 

wynika, że wyjazd był bardzo udany. 

******************* 
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Już 32 lata nasza szkoła nosi imię wybitnego astronoma, 
matematyka, ekonomisty, lekarza i prawnika Mikołaja 

Kopernika (ani człowiek nie poczuje, jak mu się zrymuje:)  

W pierwszym numerze postanowiliśmy napisać o naszym 

patronie, ponieważ w tym czasie przypada rocznica jego 

urodzin. W związku z tym mamy dla was dobrą wiado-

mość. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w piątek 25 

lutego obchodzimy Dzień Patrona, a co za tym idzie – nie 

będzie lekcji!!! 

Wobec tego w telegraficznym skrócie przypomnijmy sobie 

życiorys tego, który czuwa nad nami „tam, na gwiazdach”: 

 19 lutego 1473 – narodziny w Toruniu 

 1483 – śmierć ojca Kopernika (Mikołaj miał zaledwie 10 lat) 

 1491 - zakończenie nauki w szkole św. Jana w Toruniu i rozpoczęcie studiów na 

Akademii Krakowskiej ( to tu zaczęły się krystalizować pierwsze wątpliwości 

Kopernika w stosunku do uznawanej wtedy doktryny budowy świata) 

 1496 - studia w Bolonii (astronomia)  

 1501- studia w Padwie (prawo i medycyna) 

 1503 - uzyskanie doktoratu z prawa kanonicznego w Ferrarze (zwróćcie uwagę 

na wszechstronność i miejsca zdobywania wiedzy) i powrót do Polski  

 1510 - osiedlenie się we Fromborku i zostanie kanonikiem    

 1543 - ukazanie się dzieła pt. „De revolutionibus  orbium coelestium” ( „O obro-

tach ciał niebieskich”; mamy nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi z teorią 
heliocentryczną, więc nie będziemy się nad tym zatrzymywać ) 

 1543 – śmierć Kopernika  

 1973 - nadanie naszej szkole imienia Mikołaja Kopernika (w 500 rocznicę jego 

urodzin) 

 

Olena 

 

 

Zagadka 
 
PRAWIE KAŻDY NAUCZYCIEL MA JAKIEŚ SWOJE ULUBIONE POWIEDZONKO, Z KTÓREGO 

PEWNIE NIE ZAWSZE ZDAJE SOBIE SPRAWĘ, A WIĘC ZAGADKA DLA WAS I DLA NAUCZYCIELI 

BRZMI:  

KTO TO POWIEDZIAŁ? 
 

„No to gramy dalej!” 

„Chcecie wojny - będzie wojna!” 

„..ZATEM NAPISZMY...” 

„,ALE WY DZIEWCZYNY JESTEŚCIE FAJNE” 

 



wstęp: 

 

 

HISTORIA  PIASKÓW cz. I 

 

Współczesne Piaski to wieś leżąca w połu-

dniowo-zachodniej Wielkopolsce. Tereny, 

na których znajdują się obecne Piaski były 
w średniowieczu niezamieszkane ze 

względu na nieurodzajną glebę. Teren ten 

był własnością dziedziców dóbr rycerskich 

Strzelce Wielkie. Z przekazów źródłowych 

wiadomo, iż na początku XVII wieku znaj-

dował się tu cmentarz.  

W pierwszej połowie tego wieku powstała 

przy trakcie do Gostynia (w pobliżu dzi-

siejszego dworca kolejowego) karczma, 

która nosiła nazwę „ Gościniec na piaskach 

strzeleckich”.Starania o lokację miejską dla 

Piasków podjął ówczesny właściciel dóbr 
smogorzewskich i wielkostrzeleckich, 

kasztelan śremski Karol Koszucki herbu 

Leszczyc. W 1773 r. zaczął stawiać domy 

zaludniając je początkowo podanymi ze 

swoich dóbr. W rok później zaczął przyj-

mować chętnych do zamieszkania w nowo 

powstałej osadzie zwalniając ich od wszel-

kich ciężarów na sześć lat. Następnie kasz-

telan śremski poczynił zabiegi w kancelarii 

królewskiej o uzyskanie zgody na lokację 

przyszłego miasta, które zakończyły się 
sukcesem  

i 15 stycznia 1775 r. król Polski Stanisław 

August Poniatowski podpisał przywilej 

lokacyjny dla Piasecznej Góry. Ostro prze-

ciwko tejże lokacji wystąpił właściciel 

Gostynia Jan Nepomucen Mycielski złożył 

w tej sprawie protest, który jednak nie 
został uwzględniony. Piaseczna Góra w 

1793r. liczyła 378 mieszkańców, z czego 

186 było Niemcami. Liczny był też odsetek 

ludności żydowskiej. W 1793r. mieszkało 

w Piasecznej Górze 113 Żydów. W 1793 r. 

Piaseczna Góra weszła w skład państwa 

pruskiego i nowo utworzonego powiatu 

krobskiego. W pierwszych latach zaborów, 

czyli do roku 1806 Piaseczna Góra popadła  

w stagnację. Ponadto władze pruskie stara-

ły się odebrać prawa miejskie Piasecznej 

Górze, co się jednak nie powiodło. Rok 
1806 przyniósł powiatowi krobskiemu 

wyzwolenie spod panowania pruskiego, 

ponieważ wszedł ona w skład nowo utwo-

rzonego Księstwa Warszawskiego. Ten 

okres niepodległości nie trwał jednak dłu-

go, bo w 1815 r. powiat krobski ponownie 

wszedł w skład Prus. Piaseczna Góra była 

miastem słabo rozwijającym się, w latach 

1816-1861 jej liczba ludności podniosła się 

z 324 do 592 osób 
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Masz problem – napisz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zranione uczucia zawsze bolą. Tak już jest i należy się z tym pogodzić. Nie warto zaprze-

czać, że nic się nie stało, aby w ten sposób zamanifestować przed znajomymi, iż ten chło-

pak nie był, aż tak ważny. Zaprzeczając swoim uczuciom, tak naprawdę szkodzimy sobie 

i nie pozwalamy sobie pomóc. Emocje, które chcemy w sobie zdusić, chcemy im zaprze-

czyć, mają to do siebie, iż będą trwały i zalegały w nas tygodniami, miesiącami.  
Droga czytelniczko, radziłabym Tobie bardzo odważny krok, na który wierzę, że możesz 

się zdobyć. Pozwól sobie na przyznanie się przed samą sobą, że odczuwasz smutek i żal. 

Powiedz sobie, że masz prawo do takich emocji, i że to jest całkiem normalne, każdy 

zraniony czułby to samo. 

Kolejnym odważnym krokiem jest przyznanie się przed sprawdzonymi przyjaciółmi, jak 

ci jest źle. Nie namawiam, aby opowiadać całą historię przed każdym kolegą czy kole-

żanką. W tym momencie nie są Ci potrzebne kolejne przykre doświadczenia ( naśmiewa-

nie się, rozgadanie historii po całej szkole). Ulgę powinna Ci przynieść rozmowa z zaufa-

ną osobą. Najważniejsze jest, iż będziesz miała szansę „odgadać się”, „być wysłuchaną”. 

A być może zdarzy się jeszcze inna bardzo pomocna dla ciebie rzecz. Może być tak, że 

koleżanka, czy kolega otworzą się przed Tobą i powiedzą, iż oni również czegoś takiego 
doświadczyli. Uwierz mi, że człowiekowi bardzo pomaga coś takiego, jak dowiedzenie 

się, iż nie tylko nam zdarzają się tak nieprzyjemne historie. Być może ktoś poradzi Ci, jak 

przetrwać ten trudny czas. 

Kolejną ważną rzeczą jest to, abyś nie zamykała się w sobie. Zamykanie się w domu, 

odmawianie znajomym wspólnych spotkań nie jest dobre, ponieważ powoduje, że czło-

wiek „nakręca” się jeszcze bardziej. Wychodź do ludzi, spotykaj się ze znajomymi. Na 

początku może być ciężko. Możesz czuć się zdenerwowana, iż wszyscy wokół cieszą się, 

gdy Ty odczuwasz smutek. Mimo wszystko staraj się przetrwać ten trudny okres, a na 

pewno docenisz w późniejszym czasie moc spotkań z ludźmi w trudnych momentach. 

Życzę Ci powodzenia. Nie poddawaj się. W życiu tak już jest, że nie zawsze będziemy 

mieli same sukcesy. Czasami zdarzają się porażki, a wraz z nimi smutek, żal i złość. Po 

prostu trzeba się nauczyć z tym radzić, poznawać sposoby radzenia sobie ze smutkami, 
aby przy kolejnym razie od razu wykorzystać nasz złoty środek na smuteczki, które też są 

potrzebne w życiu. 

Małgorzata Matuszczak 



Wywiad z nauczycielem historii panem Ryszardem Ru-

dzińskim 
 

Dziennikarz: Jaki wydział Pan ukończył? 

p.Ryszard Rudziński: Ukończyłem wydział historyczny na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Dz.:  Przygotowanie lekcji, sprawdzenie sprawdzianów, kartkówek to zajmujące 

czynności. Czy praca nauczyciela ma jakiś znaczący wpływ na Pana życie osobiste? 

R.R.: Oczywiście, ponieważ te czynności, o których wspominałaś zajmują dużo czasu. 

Dz.: Czy lubi Pan uczyć młodzież, która czasami sprawia przecież wiele proble-

mów wychowawczych? 
R.R.: Zdecydowanie lubię, szczególnie tych, których zainteresowania czy wiedza na-

kierowana jest na jakieś nasze wspólne zainteresowania. 

Dz.: Co uważa Pan za swój największy sukces zawodowy? 

R.R.: Mam wątpliwości, co to znaczy. Być może to, że jestem nauczycielem dyplo-

mowanym, a może to, że mam takich wspaniałych kółkowiczów, którzy od 3 lat wygry-

wają prawie wszystkie konkursy 

Dz.: Od jak dawna uczy Pan w naszej szkole? 

R.R.: 29 rok 

Dz.: O czym Pan marzył, będąc w naszym wieku? 

R.R.: Abym mógł wykonywać jakieś interesujące zajęcie, żeby to było zgodne z moimi 

zainteresowaniami i aby przynosiło mi to satysfakcję. 

Dz.: Jakie było Pana hobby i czy nadal nim jest? 
R.R.: Przede wszystkim sport: piłka ręczna i lekkoatletyka. Dziś raczej jestem kibicem 

sportowym. Lubię czytać literaturę różnego rodzaju, przede wszystkim jednak literaturę 

historyczną. Ponadto teatr, film i polityka.  

Dz.: Jaki przedmiot w szkole sprawiał Panu najwięcej problemów, a jaki Pan 

wręcz uwielbiał? 

R.R.: Nie przepadałem za fizyką, a lubiłem wszystkie przedmioty humanistyczne i w-f. 

Dz.: Gdyby nie uczył Pan historii i wos – u, czym by się Pan zajmował? 

R.R.: Spiker lub sprawozdawca sportowy, być może w radiu lub telewizji. 

Dz.: Ulubiona postać historyczna? 

R.R.: Napoleon Bonaparte, taki tytan pracy, a z polskich wspaniały pianista i kompozy-

tor Ignacy Jan Paderewski. 

Dz.: Ulubiona książka i pisarz? 

R.R.: Książka to chyba „Europa, Europa”, a pisarz to Norman Dawies. 

Dz.: Ulubiona potrawa i napój? 

R.R.: Jest ich całe mnóstwo, ale z tradycyjnych to kotlet schabowy z pieczarkami i 

kapustą, oczywiście rosół, który z resztą zawsze mi pasował a z takich nowych to kuchnia 

chińska. A jeśli chodzi o napoje to sok z czarnej porzeczki i grejpfruta. 

Dz.: Ulubiony zespół? 

R.R.: Lubię posłuchać The Beatles, Skaldów, Myslovitz no i Budki Suflera.  

Dz.: Na koniec prosimy jeszcze o jakieś słowo skierowane do nas uczniów. 

R.R.: Życzyłbym sobie, żeby uczniowie potrafili docenić ciężką pracę nauczycieli a 

jednocześnie umieli wykorzystać to, co daje uczniom szkoła. 

 

Rozmawiały: Jagoda i Martyna 

 



 
Kącik wróżki Anity 

 
 
 
WODNIK - ten miesiąc będzie wyjąt-
kowy, masz teraz szansę spełnić swoje 
długo skrywane marzenia. Jesteś du-
szą towarzystwa, a wśród ludzi błysz-
czysz kompetencją. Uważaj na ulicy, 
spotkasz kogoś, kto przewróci twoje 
życie do góry nogami. I nie daj się na-
uczycielom. 
 
RYBY - nie daj się zaskoczyć i syste-
matycznie pracuj na lekcjach. Uważaj 
na ulewne deszcze. Dobra rada: noś 
parasol. 
 
BLIZNIĘTA - wal śmiało do nauczycie-
li, pchaj się do odpowiedzi i popisuj 
wiedzą. Uważaj na zdrowie! 
 
LEW - oj marudny jesteś, jak na króla 
zwierząt. Nie zadzieraj z kimś, kto 
ostatnio cię wkurza. Weź na wstrzyma-
nie. 
 
WAGA - dobry nastrój ci towarzyszy, 
ale uważnie przyjrzyj się swojemu try-
bowi życia  i diecie! 
 
SKORPION - oj wymagający jesteś, 
nie zgrywaj twardziela. Trochę przyłóż 
się do nauki. Uwaga: grypa szaleje! 
 
KOZIOROŻEC -posłuchaj swego we-
wnętrznego głosu i załatw wreszcie 
sprawy, które odłożyłeś na bok.  
 
RAK -jakaś Panna bacznie ci się  
przygląda. Nie garb się! Uważaj też na 
zdrowie! 

 
 
 
PANNA - spójrz wreszcie na świat 
przez różowe okulary. Świat nie jest 
wcale taki zły. A więc uśmiechaj się 
bezustannie!  
 
BARAN - przestań wreszcie tak bez-
granicznie ufać plotkom. Możesz się na 
tym sparzyć. Dobrze ci w różowym.   
 
STRZELEC - dlaczego tak nie ufasz 
horoskopom?! Musisz to wreszcie 
zmienić. Pierwszym krokiem niech 
będzie ten oto horoskop!  
 
BYK - skup się na przedmiotach ści-
słych. Dobrze wiesz, że jest to twoja 
pięta Achillesa. Oddaj wreszcie książkę 
z biblioteki! 



 

         Od początku listopada w ramach Uczniowskiego Klubu Spor-
towego w każdy poniedziałek odbywa się rywalizacja o mistrzostwo klas gimnazjalnych w 

piłce nożnej. Inicjatorami tej akcji są panowie Dariusz Dolata i Przemysław Karkos. Zapla-

nowano 12 kolejek spotkań, mecze odbywają się systemem ‘każdy z każdym’, a jedno spo-

tkanie trwa 2x10 minut. Każda klasa wystawia swoja drużynę składającą się z pięciu zawod-

ników pola i bramkarza.  
        Jak do tej pory odbyło się dziewięć serii spotkań (stan na 25.01), zawody cieszą się 

dużym zainteresowaniem, zawsze jest jakaś grupka dopingująca swoich ulubieńców. Poziom 

turnieju stoi na niezłym, choć bardzo zróżnicowanym poziomie. Są ekipy wyróżniające się 

swoim stylem gry, takie jak: IIc, IIIc, IIId i będąca jak na razie poza zasięgiem klasa IIIb, ale 

inne drużyny wcale nie grają gorszej piłki, tylko czasem brakuje im sił, a czasem po prostu 

szczęścia. Do końca pozostały tylko trzy serie spotkań i rywalizacja robi się coraz ciekawsza. 

Jak na razie w tabeli przewodzi klasa IIIb, ale jej przewaga jest nieznaczna, no i liczy się 

jeszcze IIIc, która ma przecież dwa zaległe mecze. Zapowiada się walka o zwycięstwo do 

samego końca. 

 

A oto tabela po 9 kolejkach: 
 

 Drużyna Mecze Zw. Rem. Poraż. Bramki PKT 

1. III B 9 8 1 0 58-15 25 

2. III D 9 7 1 1 36-14 22 

3. III C 7 5 2 0 20-9 17 

4. II C 8 5 1 2 41-21 16 

5. I C 8 4 1 3 22-22 13 

6. III A 8 4 0 4 24-14 12 

7. II A 8 3 2 3 24-18 11 

8. II B 9 3 2 4 19-22 11 

9. II D 9 2 1 6 22-33 7 

10. I A 8 2 1 5 13-33 7 

11. III E 7 1 1 5 13-36 4 

12. I D 9 1 1 7 11-35 4 

13. I B 9 1 1 7 16-47 4 

 

MC & Jacky 

Sport 



lista przeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        HUMOREK 

              Z SZKOLNEGO ZESZYTU 

 

Jeżeli w zdaniu jest orzeczenie i podmiot nazywamy takie  

                                   zdanie niedorozwiniętym! 

 

Najpierw Bóg stworzył         Czym skorupka przesiąknie za młodu 

Osła, a potem POSŁA!               tym na starość śmierdzi! 

 
       Tylko w Dżemie siła dżemie! 

 
Kwas solny ma silne właściwości rżące. 
 

ZIEMNIAKI POZDRAWIAJĄ BURAKI! 
 

Janosik miał łagodną twarz o zabójczych rysach. 
 

„..............była to wyspa położona z dala od morza..” 

kto pod kim dołki kopie ten zarabia na ropie 



POZDROWIENIA 

 

dla dwóch Kapciów z 2A: Kuby i Bartka   

~~ wierne wielbicielki~~ 

dla superklasy  IIIA od Marty, Martyny, Judyty 

dla Agusi z II A~~ przyjaciółka Tina~~ 

dla Olluchy, Gosiuni, Julitki , Agi & Agatki 

     ---Misia--- 

szczególne pozdrowienia dla Bartka W. – od Marcina Z. 

 dla Natalii Szczeblewskiej śle  Bartek 

dla bardzo dynamicznej i szalonej dziewczyny – Jadzi ~~ koleżanki z IIB~~ 

dla mafii piaskowskiej: Zosi i Marty od szefa gangu- M.T 

dla Pauliny Borowczyk śle Peciej 

dla Heretyczki, Szczotki  i Biernatki od Kokocika 

dla Michaliny Danielczyk ~~Marta D.~~ 

dla pana R.R  od 2A 

dla sympatycznej klasy IIA przekazuje pan R. Rudziński 

dla Justyny – Piotrek J. 

dla 4 najpiękniejszych chłopaków z 3E (Gana, Mlyka, Rataja i 

Zetora) 

dla naszej kochanej wychowawczyni od klasy III A 

dla Dawida J. z IIIA od koleżanek z branży 

gorące  pozdrowienia dla Wiedźmy  od bardzo tajemniczych wielbicieli 

dla naszej kochanej wychowawczyni - pani mgr Marii Kordus ~~klasa III B~~ 

 

OGŁOSZENIA DROBNE 

 

Kupię silnik  1300 m3 do VW Garbusa do 500 zł., Kuba 

 

 

 

Ty też możesz opublikować swoje ogłoszenie za  darmo !!!!!!   

Wystarczy, że zamieścisz je na kartce, podając nr telefonu  

lub nazwisko i wrzucisz do różowej skrzynki. 



ROZRYWKA 
 

 NA BIAŁO 

Odpowiedzi należy wpisać kolejno  w puste pola kierując się strzałkami. Gruba czarna linia 

wyznacza koniec krzyżówki. Litery w zaznaczonych kratkach odpowiednio poukładane ułożą 

hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Biały z nieba 

2. biały do ścian np. szpachlowy  

3. Zwierzę o czarno- białym futerku, wydzielające nieprzyjemny zapach 

4. Malowany na biało,  znajduje się naprzeciw podłogi 

5. ........ lodu, lśniąco-biała płyta 

6. Człowiek wyróżniający się białą cerą, blady, niedokrwisty 

7. biała w czarne łaty, na łące 

8. Zamieszkują ją niedźwiedzie białe i foki 
 

 

 

 

       HASŁO:  
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 ANGIELSKA 

 

Y D B D R I Z Z L E 

A R M O N D A Y I E 

D I S O N G A U A T 

N V D N I W I F H U 

U E L T O H W O N S 

S I N G G N O R T S 

 

Poniżej podano 12 wyrazów. Zostały one przetłumaczone na j. angielski  

i wpisane do  eliminatki . Należy je odnaleźć (poziomo,  pionowo, na skos),  

a z pozostałych  liter czytanych kolejno utworzyć  hasło. 

 
śnieg, wiatr, gorąco, grad, niedziela, piosenka, silny, poniedziałek, prowadzić, mżawka, ramię, śpiewać 

  HASŁO: 

   

 
Wśród osób, które wrzucą do skrzynki prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy słodkie nagrody.  

 

         

          ............................................................................           ..................... 
                  imię i nazwisko                                                                             klasa 

  

  HASŁO NR 1: 

      

     

  HASŁO NR 2 : 

 

 

 

         

      

         



  



 
 


