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ROCZNICA UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

Dnia 27 kwietnia 2012 roku odbył 

się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 

Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

w 1791r. Zebrani zostali zapoznani  

z historią powstania tego dokumentu oraz wysłuchali okolicznościowych pieśni. 

W czasie apelu towarzyszył wszystkim sztandar szkolny. Uroczystość miała 

podniosły nastrój, wzbudzała refleksję i zadumę nad historią Polski. 

Apel przygotowały panie: Maria Pluta, Jolanta Pawłowska, Danuta 

Szymańska, Małgorzata Skałuba. O oprawę muzyczną zadbał pan Szymon 

Skotarek. 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

„STUDNIA DLA POŁUDNIA” 
 

W miesiącu marcu przeprowadzono akcję 

Studnia dla Południa, której celem było wspieranie 

mieszkańców Sudanu Południowego w uzyskaniu 

dostępu do bezpiecznej wody pitnej i toalet. 

Uczniowie klas gimnazjalnych i zawodowych 

obejrzeli odcinek programu S.O.S. DLA ŚWIATA  

pt. Kropla w morzu potrzeb z udziałem Magdaleny Różczki i Mateusza 

Damięckiego. Aktorzy gościli w jednej z afrykańskich wiosek, gdzie społeczność 

zmaga się z ogromnym deficytem wody. Ta poruszająca fabuła reportażu 

obrazowała problem wody pitnej na świecie, jak również w Polsce. 

Pani Anna Puzyrewicz – koordynatorka akcji zachęcała do oszczędzania 

wody w domach, szkołach i fabrykach. Mobilizowała uczniów do wsparcia akcji 

poprzez kupno gadżetów (bransoletek i kropli). 

Malwina Stefańska i Kasia Rochowiak, uczennice klasy II PP, 

rozprowadzały gadżety wśród nauczycieli i uczniów. Zebrały 410 zł. Za swoją 

pracę otrzymały podziękowanie i nagrody od pana Starosty Kościańskiego 

Andrzeja Jęcza.   

 
Katarzyna Rochowiak 

Malwina Stefańska 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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GRUPA TEATRALNA 

NA PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYM 

W LESZNIE 

 
Dnia 8 marca 2012 roku grupa teatralna 

naszej szkoły wzięła udział w przeglądzie 

Dorobku Artystycznego Szkół w Lesznie. Zaprezentowaliśmy 

przedstawienie pt. Mity po to są, by z nich korzystać. W żartobliwy i pełen 

humoru sposób przedstawiliśmy fragmenty wybranych mitów greckich. 

Cały występ uświetniły współczesne piosenki i klasyczne tańce (walc 

kwiatów, taniec Zorby). Piękne stroje artystów i starożytna scenografia 

połączyły współczesność ze starożytnością, stwarzając tym samym 

niepowtarzalną atmosferę i klimat. 

Wszyscy uczestnicy byli bardzo dumni z występu. Publiczność 

nagrodziła nas gromkimi oklaskami. 

W przedstawieniu wystąpili: 

 Łukasz Bartkowiak 

 Beata Gadomska 

 Marlena Kaczór 

 Agnieszka Kałucka 

 Natalia Kasztelan 

 Robert Kasztelan 

 Maciej Konieczny 

 Aldona Kunc 

 Joanna Lisiak 

 Sandra Matuszak 

 Agnieszka Michalak 

 Agnieszka Rajewska 

 Aleksander Sikora 

 Roksana Ślotała 

 Łukasz Wasilewski. 

Nad całością przedstawienia czuwały panie Anna Puzyrewicz, 

Renata Skrzypek, Agata Szumnarska i pan Szymon Skotarek. 

 
Członkowie szkolnej grupy teatralnej 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

JEDZ SMACZNIE I ZDROWO 
ROK SZKOLNY 2011/2012 

(II EDYCJA) 

 
Projekt Jedz smacznie i zdrowo był realizowany w ramach programu 

edukacyjnego prowadzonego przez markę Winiary, którego głównym celem jest 

utrwalenie wśród młodzieży zasad zdrowego odżywiania się. 

Wzięli w nim udział uczniowie klasy I gimnazjum. Projekt był 

realizowany od marca do maja 2012 roku pod opieką nauczycieli: Zyty Poniży  

i Agnieszki Trąbki. 

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą  

10 zasad racjonalnego żywienia, która uświadomiła im, jakie błędy żywieniowe 

najczęściej popełniają i jakie są konsekwencje nieprawidłowej diety. W ramach 

projektu zostały przeprowadzone zajęcia według scenariusza Przemyślane 

zakupy kluczem do zdrowia, na których omówiono poszczególne elementy 

etykiet i zasady ich czytania. Uczniowie samodzielnie próbowali określić 

elementy etykiety na przyniesionych przez siebie opakowaniach, porównywali 

produkty spożywcze na podstawie informacji żywieniowej, a po zajęciach 

potrafili wybrać najzdrowszy produkt. Przeprowadzona lekcja pokazała 

gimnazjalistom, dlaczego tak ważne jest zwracanie uwagi na informacje 

znajdujące się na opakowaniach produktów spożywczych. W ramach projektu 

Jedz smacznie i zdrowo uczniowie wzięli również udział w konkursie 

ogłoszonym przez markę Winiary. Zadaniem gimnazjalistów było 

zaprojektowanie i wykonanie plakatu społecznego (informacyjnego) 

promującego zdrowe odżywianie, gotowanie, nie marnowanie pożywienia lub 

wspólne spożywanie posiłków. 

Swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania uczniowie sprawdzili 

na konkursie przyrodniczo-językowym. Podzieleni na trzy grupy odpowiadali na 

wylosowane pytania, musieli dokończyć przysłowia, rozwiązać zagadki oraz 

wykonać zadania praktyczne tj. nakryć do stołu, odczytać etykiety produktów 

spożywczych, zaprojektować posiłek. 

Podsumowaniem projektu Jedz smacznie i zdrowo było wykonanie 

tematycznej gazetki ściennej, napisanie 

artykułu do gazetki szkolnej Wszystko  

o wszystkim oraz zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej szkoły. 

 
Uczestnicy projektu 
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SZKODA, ŻE CODZIENNIE NIE 
ŚWIĘTUJEMY DNIA DZIECKA! 

 
Dzień Dziecka to dzień świętowania wszystkich 

uczniów. Specjalnie dla nas nasi nauczyciele 

przygotowali liczne atrakcje i konkursy. Organizatorami 

tegorocznych obchodów były: p. Izabela Wolińska,  

p. Nadia Nowaczyk, p. Anna Spławska, p. Marta Majchrzak. 

Dnia 1 czerwca 2012 roku w sali gimnastycznej zgromadziły się 

wszystkie grupy dzieci z naszej szkoły. Każdy z nas miał do wykonania rozmaite 

zadania. Uczniowie rywalizowali w licznych konkursach sportowych. Odbył się 

turniej tenisa stołowego, gdzie rywalizował zespół gimnazjalistek z zespołem 

nauczycieli. Oczywiście zwyciężyły nasze koleżanki! Po konkurencjach 

sportowych uczniowie zasiedli do wspólnego posiłku i zajadali się przepysznym 

ciastem. Po posiłku każda klasa zaprezentowała swoje umiejętności wokalne  

w konkursie Karaoke. Najbardziej popularny był utwór Andrzeja Piasecznego  

pt. Chodź, przytul, przebacz. Niespodzianką okazało się malowanie twarzy, co 

spowodowało, że połowa uczniów „zmieniła się” w barwne motyle lub potwory. 

Na zakończenie rozdano nagrody za udział w poszczególnych konkurencjach. 

Było bardzo zabawnie i miło. Z uśmiechniętymi twarzami wróciliśmy do 

domu. Szkoda, że Dzień Dziecka nie trwa cały rok… 

 
Natalia Michałowska 

Zuzanna Nowak 

 

 

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ 
  

Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest  

9 maja. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowano 

spotkanie z Unią Europejską. Uczniowie poznali historię 

powstania UE, jej symbole i nazwy państw ją tworzących, dowiedzieli się kto był 

założycielem Unii. Obejrzeli też prezentację multimedialną o Parlamencie 

Europejskim. Dzień zakończył konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. 

Unijne święto przygotowały: Maria Pluta, Jolanta Pawłowska  

i Małgorzata Skałuba. 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

ZIELONA SZKOŁA 

W „PERKOZIE” 
 

W dniach 14-19 maja 2012 roku. 

uczestniczyłam w Zielonej Szkole. 

Mieszkaliśmy w ośrodku Perkoz, 

położonym koło Olsztynka, nad jeziorem 

Pluszne, w pięknym lesie, na malowniczym półwyspie. 

Na nasz harcerski szlak przygody wyruszyliśmy o godz. 6.30. 

Jechaliśmy przez Poznań, Konin, Inowrocław, Toruń, Brodnicę podziwiając 

piękne, wiosenne krajobrazy naszej Ojczyzny. Do celu dojechaliśmy około 

godziny 16.00. Przywitano nas smacznym obiadem. 

Następnego dnia wędrowaliśmy po lesie, słuchając ciekawych opowieści 

pani ornitolog o okolicznych roślinach, ptakach, płazach i innych zwierzętach. Po 

południu mieliśmy zajęcia taneczno-animacyjne. Wieczorem wiele emocji 

wzbudził mecz w siatkówkę. Wygrała nasza drużyna. 

W środę poznawaliśmy Warmię i Mazury. Zwiedziliśmy Skansen 

Budownictwa Ludowego w Olsztynku, gdzie w zabytkowej chacie wzięliśmy 

udział w warsztatach rękodzielniczych. W Nidzicy zwiedziliśmy krzyżacki 

zamek. Następnie pojechaliśmy na miejsce jednej z największych bitew 

średniowiecznej Europy – Pola Grunwaldu. Wieczorem zapoznaliśmy się  

z ceremoniałem harcerskim oglądając film pt. Czarne Stopy. 

Kolejny dzień był dniem zajęć sportowych i plastycznych. Braliśmy 

udział w konkursach sprawnościowo-zręcznościowych. Stanowiska rozlokowane 

były w lesie. Walczyliśmy z ogromnym zaangażowaniem. Później wykonaliśmy 

prace plastyczne przedstawiające krajobraz mazurskich lasów i jezior. Następnie 

rozegraliśmy rewanżowe mecze w siatkówkę i znowu wygraliśmy. 

W piątek wędrowaliśmy po okolicy Perkoza z hydrobiologiem. Z uwagą 

słuchaliśmy opowieści o procesie kształtowania się krajobrazu Warmii i Mazur. 

Poznawaliśmy nazwy roślin i ostrożnie stąpaliśmy po bagnach przyglądając się 

np. owadożernej rosiczce. Po południu maszerowaliśmy z kijkami nordic-

walking. Wieczorem śpiewaliśmy harcerskie pieśni przy ognisku. Gościem 

specjalnym była autorka projektu – druhna Dorota Kołakowska z Warszawy. 

Następnego dnia z żalem pożegnaliśmy gościnnych gospodarzy bazy  

w Perkozie i szczęśliwie wróciliśmy do Kościana. 

Naszymi opiekunami na Zielonej Szkole były druhny Agata Rybarczyk, 

Anna Szymanowska i Maria Pluta. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Perkozie. Chcemy tam jeszcze 

powrócić, bo Mazury są cudem natury. 
 

Marta Sikora 

13 
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„JAK DOBRZE NAM 
ZDOBYWAĆ GÓRY I MŁODĄ 
PIERSIĄ CHŁONĄĆ WIATR…” 

 
Wszystko to przeżyli uczestnicy 

wycieczki do Zakopanego, która odbyła się 

w dniach 27.05.-1.06.2012 r. 

Grupa młodzieży z klas zawodowych i gimnazjalnych wyjechała 

ze swoimi opiekunami – panią Anią, panią Renatą i panem Grzegorzem  

w Polskie Tatry. Aktywnie spędzony czas zaowocował dotarciem do 

najpiękniejszych zakątków Zakopanego. Byliśmy na Butorowym 

Wierchu, Gubałówce, Krzeptówkach, Kasprowym Wierchu, Wielkiej 

Krokwi, Krupówkach, nad Morskim Okiem i Czarnym Stawem,  

w Dolinie Chochołowskiej z Jaskinią Mroźną włącznie. 

Kondycja wszystkich uczestników zasługiwała na wielkie 

uznanie. Wyróżnienie należy się Łukaszowi Bartkowiakowi, Mateuszowi 

Tosiowi, Robertowi Kasztelanowi i Damianowi Szymańskiemu oraz panu 

Grzegorzowi, którzy zdobyli Czarny Staw. 

Podczas całej wycieczki towarzyszyły nam mocne wrażenia, 

piękne widoki i trud wędrowania. Możemy śmiało powiedzieć, że była to 

wycieczka naszych marzeń. 

 
Michał Burdyka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARAŻANIE KSIĄŻKĄ  

W KONOPNICKIEJ 
 
W maju 2012 roku uczniowie naszej 

szkoły realizowali projekt Zarażanie książką. 

Dzięki Stowarzyszeniu Patrzmy Sercem 

pozyskano pieniądze ze Starostwa 

Powiatowego oraz z Gminy Miejskiej na 

jego realizację. Organizatorami tegorocznego 

przedsięwzięcia były: pani Katarzyna 

Smoczyk i pani Patrycja Cichoszewska. Uczniowie zapoznani zostali  

z książką Agaty Widzowskiej-Pasiak pt. Koń na receptę. 

Ta książka to historia miłości pomiędzy człowiekiem  

a zwierzęciem, jak również opowieść o wielkiej sile przyjaźni, radzeniu 

sobie z przeciwnościami losu. 

W Zarażanie książką włączyli się nauczyciele uczący różnych 

przedmiotów. Na każdej lekcji, w różnoraki sposób interpretowaliśmy 

lekturę. Podczas lekcji języka polskiego analizowaliśmy dzieło. Na 

zajęciach z przyrody dowiedzieliśmy się o rasach koni oraz poznaliśmy 

ich anatomię. Na geografii zdobyliśmy wiadomości dotyczące 

występowania koni w danych regionach świata. Dzięki lekcji historii 

poznaliśmy konie słynnych władców. Prezentacja multimedialna 

dotycząca hipoterapii przygotowana została na lekcji informatyki. 

Uczestniczyliśmy również w wielu konkursach takich jak: czytania ze 

zrozumieniem, przyrodniczym pt. Jestem znawcą koni, plastycznym  

pt. Legendarny jednorożec. Zwycięzcy otrzymali wiele wspaniałych 

nagród. 

Impreza podsumowująca projekt odbyła się dnia 28 maja 2012 

roku. Obejrzeliśmy ciekawy spektakl – Teatr Cieni na podstawie książki 

Koń na receptę. Wysłuchaliśmy relacji z zajęć hipoterapii, na które 

uczęszczają uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Nasze koleżanki 

zaprezentowały również swoje Wierszyki na jedno kopyto. 

Kiedy ogłaszano wyniki poszczególnych konkursów związanych  

z tematyką książki, serca biły nam bardzo mocno. 

 
Adrian Kunc 

Zuzanna Nowak 
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WIERSZYKI NA JEDNO KOPYTO 

 
Agnieszka Kałucka 

DWA KONIKI 

Dwa koniki się spotkały, 
jeden duży, drugi mały. 
Ładna grzywa, ładne oczy, 
każdy kleszcz na niego wskoczy. 

 
 

 

Barbara Dworczak 

KOŃ W DOMU 

Na stadionie 
w Boguszonie 

biegną konie po betonie. 
Małe, średnie i wysokie. 

Konie piękne i szalone, 
białe, czarne czy brązowe 

są porządne i zadbane. 
Przez dzieci często chwalone 

i migiem otoczone. 
Wieczorem czyszczone 

i najedzone idą spać, 
by rano szybko wstać. 

 

 

Aldona Kunc 

KUCYK NA ŁĄCE 

Kucyk biega po polanie, 
kiedy słońce rano wstanie. 

Kucyk z trawą się przyjaźni, 
kocha ludzi, jest odważny. 

 
kocha ludzi, jest odważn 
 
 

HISZPAŃSKA FIESTA 
 

12.06.2012 r. w naszej szkole już po raz kolejny odbyło się 

spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. 

Tym razem organizowaliśmy Dzień Hiszpański. 

Zaprezentowano hymn i flagę Hiszpanii oraz jej krótką historię. 

Uczniowie smakowali potraw przygotowanych według receptur 

hiszpańskich. Czytali książkę pt. Europowieści autorstwa Marcina 

Fabjańskiego. Klasy szkoły podstawowej bawiły się przy zabawach 

hiszpańskich dzieci. Klasy PP i gimnazjum rozegrały mecz piłki nożnej 

jako FC Barcelona i Real Madryt. Dzień Hiszpański uświetniły występy 

tancerki szkoły flamenco pani Mai Bańskiej oraz cajonisty pana Macieja 

„Mustafy” Giżejewskiego. Uczniowie bawili się w rytm muzyki flamenco, 

poznali podstawowe kroki tańca i zwroty hiszpańskie. Pan Michał Dolata  

i pan Marcin Ruszkiewicz jako przyjaciele szkoły charytatywnie dali 

koncert gitarowy. 

Interesująca dla uczniów okazała się prezentacja multimedialna 

100 dni pieszo przez Hiszpanię przedstawiona przez następnego 

zaproszonego gościa panią, Hannę Łagodę – studentkę psychologii. 

Rozdano także nagrody za całokształt dla wybitnych postaci Cała 

Polska czyta dzieciom. 

Długą i atrakcyjną imprezę zakończył pokaz tańca uczniów klas 

„u” do muzyki hiszpańskiej w strojach ludowych. 

 
Michał Burdyka 

 

 

 

 

Natalia Kasztelan 

ŹREBAK W SALONIE 

Przyszedł źrebak do salonu, 
miał kilogram makaronu. 
Czy kupuje czy sprzedaje, 
zawsze dużo mu zostaje. 
Często dzieli się z innymi, 
jego żona nosi mini. 

Klasa V 

MOJE MARZENIA 

Chciałbym mieć konia białego 
lub czarnego, nie brązowego. 
Chciałbym mieć konia z białą strzałką 
na czole i bardzo ciemną grzywą 
Mój koń występowałby w cyrku lub 
grałby w filmach. 
Codziennie jeździłbym na nim 
godzinami. 
To byłby MÓJ PRZYJACIEL 
BYLIBYŚMY ZAWSZE RAZEM. 

Joanna Lisiak 

KUCYK W HOTELU 

Przyszedł źrebak do hotelu, 
usiadł sobie na fotelu 

i zamówił duże lody 
oraz szklankę zimnej wody. 
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KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ!  
 

 

Z DZIENNICZKÓW UCZNIOWSKICH:  
 
 Szczerzy zęby do nauczyciela. 

 Zjada ściągi po klasówce. 

 Zamknął panią szatniarkę w szatni i żąda okupu. 

 Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag. 

 Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że pani 

woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. 

 Nie uważa i biega na lekcjach wf-u. 
 

 

DOWCIPY ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ:   

 
Kolega pyta kolegę: 

- I jak było po zakończeniu roku? 

- Eeeee, dwa razy dostałem lanie od ojca. 

- Dlaczego aż dwa? 

- Pierwszy raz jak zobaczył świadectwo,  

a drugi jak się połapał, że to jego. 

 

 
- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio!   

 

 
Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?  

- Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

 
Wybrał: Adrian Kunc 

CZY JESTEM  
TOLERANCYJNY? 

 
Często mówisz o tym, że dla 

Ciebie nie ma znaczenia kolor, rasa, stan 

majątkowy, wiara czy wygląd drugiego 

człowieka. Uważasz, że jesteś tolerancyjny? Przecież to tylko słowa… 

Puste, pozbawione sensu. Banalne jest to, że wypowiadasz słowa, których 

znaczenia często nie znasz. 

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne  

i szanujące podejście wobec wszelkich postaw i cech drugiego człowieka, 

które można uznać za obce czy inne od własnych. 

Tolerancja to jeden ze sposobów patrzenia na drugiego człowieka, 

na jego zachowanie, styl bycia, kolor skóry. Zastanów się, ile jest osób nie 

tolerujących Ciebie. Dużo… Nie lubisz tego, prawda? Każdy tego nie 

lubi. Nie lubi być wyśmiewany, krytykowany i obrażany. A uczniowie  

w naszej szkole są tak często są obśmiewani… Robisz sobie z nich żarty? 

Śmieszy Cię to? Oburza? Zastanawia? Z dzisiejszą tolerancją jest bardzo 

krucho. Ale może zaczniesz od siebie. Tak. Ty… Może za jakiś czas 

będzie lepiej. Może… 

 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja_(socjologia) 

 
Krystian Chmieliński 

Anna Michalewicz 
 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM CZASIE: 
 

 29 CZERWCA 2012  –  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 30 CZERWCA DO 2 WRZEŚNIA 2012  –  WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   3 WRZEŚNIA 2012 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja_(socjologia)
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JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ 

WAKACJE? 
 

Zbliżają się wakacje, długo 

oczekiwany czas odpoczynku. Zanim 

jednak wyruszymy naprzeciw letniej 

przygodzie, musimy sobie uświadomić, 

że okres lata – poza radością  

i wypoczynkiem, niesie za sobą pewne 

zagrożenia. Szczególnie My, narażeni 

jesteśmy na liczne niebezpieczeństwa. 

Oto kilka wakacyjnych rad: 

 Należy dozować czas przebywania na słońcu i unikać dłuższego 

pobytu w godzinach najsilniejszego nasłonecznienia, czyli  

w godzinach od 10.00 do 15.00. 

 Koniecznie trzeba chronić głowę, osłaniać czapeczką lub 

kapeluszem. 

 Zalecane są okulary z filtrem pochłaniającym promienie 

ultrafioletowe. 

 Chroń skórę, smarując odsłonięte części ciała specjalnymi kremami 

zawierającymi czynnik ochronny; kremy te powinny być 

wodoodporne. 

 Nie baw się w pobliżu torów i jezdni! 

 Nie otwieraj drzwi obcym! 

 Nigdy nie wchodź rozgrzany do wody! 

 Korzystaj z kąpieli tylko pod opieką dorosłych i ratowników! 

 

Życzymy Wam Drogie 

Koleżanki i Koledzy 

rewelacyjnych, 

bezpiecznych i pełnych 

słońca wakacji! 
 

 
Zuzanna Nowak 

 

 

JESTEŚ FANEM PIŁKI NOŻNEJ? 
 

OTO KRÓTKA HISTORIA 

TEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ. 
 

Niemożliwe jest ustalenie prapoczątków piłki nożnej. W grę 

przypominającą dzisiejszą piłkę nożną grano już w przedkolumbijskiej 

Ameryce (rytualne zawody Azteków), czy średniowiecznej Wenecji 

(calcio). Prawdopodobnie z tamtych terenów gra dostała się do Wysp 

Brytyjskich. 

W Anglii i Szkocji między XVIII a XIX wiekiem narodziła się 

ogromna pasja do gry w piłkę. Grały ze sobą, często bez żadnych reguł  

i nie przebierając w środkach, całe wsie i miasteczka. Piłkę kopano  

w miastach na ulicach, na wsiach zaś – nawet na uprawianych polach. 

Słabość do gry była tak wielka, że młodzi ludzie często zaniedbywali 

obowiązki. Dorośli zakładali się o wyniki rozgrywek, co było zakazane. 

Co gorsza, grano tak ostro i bez opamiętania, że ciągle po zakończonych 

spotkaniach dochodziło do ekscesów. Skutkiem tej namiętności były 

wielokrotnie ogłaszane przez burmistrza Londynu oraz przez królów 

Anglii i Szkocji zakazy uprawiania tej „bezproduktywnej gry”. Jednak, jak 

pokazał czas, nie mogło to w żaden sposób powstrzymać rozwoju futbolu 

w Anglii i Szkocji. Wtedy prawdopodobnie narodził się sam termin 

football. Używano go do określania różnych gier, jednakże nie tych, które 

polegały na kopaniu piłki, ale tych, w które grano „na piechotę” (czy też 

na nogach, po angielsku on foot). 

Termin „piłka nożna” nie jest dokładnym przetłumaczeniem 

angielskiego słowa „football”, bo przecież „foot” nie oznacza „nogi”, lecz 

„stopę”. Jeśli już to powinniśmy zatem mieć w Polsce „piłkę stopową”. 

Już jednak na początku XX wieku, gdy termin „football” wchodził do 

polszczyzny uznano, że „piłka nożna” z racji mniejszej liczby sylab brzmi 

zdecydowanie zręczniej – tak tłumaczy to Wojciech Lipoński. 

No dobrze, ale czemu gra, w której piłkę podaje się rękami, 

Amerykanie nazywają „footballem”, czyli „piłką stopową”, jeśli być 

dosłownym? Okazuje się, że tu wcale nie chodzi o stopę rozumianą jako 

część ciała, lecz jako... jednostkę miary! 

 
Wyszperane z Internetu 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 

Rys. Krystian Chieliński 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Brytyjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek


♣ Rozwiąż krzyżówkę 

              

 1.                   

  2.                      

   3.               

 4.                   

 5.                   

6.                     

  7.                  

   8.                

9.                      

 10.                   

              

 

1. Model Ziemi. 

2. Otrzymujesz je na koniec roku szkolnego. 

3. Ptaki latające nad morzem. 

4. Nasz kraj. 

5. Zbieramy je na plaży. 

6. Dzieci rozpoczynają je w czerwcu. 

7. Stolica Wielkopolski. 

8. Najwyższe góry w Polsce. 

9. Jeden z kierunków świata. 

10. Najcieplejszy kontynent. 
 

Oprac. Zyta Poniży 
 

 

 

5 NURTUJĄCYCH PYTAŃ: 
 
 Jak tabliczka z napisem „Nie deptać trawy” 

znalazła się na trawniku? 

 Dlaczego woda mineralna ma datę przydatności  

skoro od tysięcy lat tryska ze źródeł? 

 Jak upewnić się, że wyrazu w słowniku nie wydrukowano  

z błędem? 

 Dlaczego sok z cytryny robiony jest ze sztucznych aromatów, 

a szampony z prawdziwych cytryn? 

 Jakiego koloru jest lustro? 

  

  

  

  

  
POŁAM SOBIE JĘZYK 

 Cesarz często czesał cesarzową. 

 Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. 

 W Pszczynie na szynie przejechało mysz, aż zazgrzytało. 

Wybrał: Krystian Chmieliński  

  
Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 1(16)/2012) otrzymuje Natalia Zapłata z klasy II pp. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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