
 

 

Projekt „Poznajemy pa-

tronów naszej szkoły”.  

Kolejny już rok nasza szkoła 

realizuje projekt mający na 

celu poszerzenie wiedzy na 

temat historii, przebiegu oraz 

bohaterów Powstania Wiel-

kopolskiego. 

W I półroczu projekt obejmo-

wał następujące działania: 

 Projekcja filmu pt.:  

„Hiszpanka” i lekcje wycho-

wawcze według scenariuszy 

przygotowanych na podstawie 

tegoż filmu, 

 Gazetki ścienne poświęco-

ne tematyce powstańczej 

 Konkurs klasowy na Grę 

Planszową „Śladami  Powsta-

nia Wielkopolskiego” 

 Indywidualny konkurs  

fotograficzny „Symbole Po-

wstania  Wielkopolskiego”. 
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Wielka Orkiestra  

Świątecznej Pomocy  
Młodzież wraz z opiekuna-

mi kolejny raz włączyła 

się w organizację Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, która odbyła się  

dnia 10 stycznia 2016 roku 

w Sali Widowiskowej  

w Dolsku. XXIV finał zor-

ganizowany został wspól-

nie ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Wspierania Aktyw-

ności Lokalnej w Gminie 

Dolsk, z Miejską Gminną 

Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz z Urzędem Miasta  

i Gminy Dolsk. Cała  

impreza rozpoczęła się  

o godz. 15:30 pod hasłem 

„Świat bajek” w trakcie, 

której można było między 

innymi  zrobić sobie baj-

kową fryzurę, zagrać ro-

dzinnie w gry planszowe, 

wysłuchać naszych  talen-

tów muzycznych oraz  

  

Wszystkim, którzy włączy-

li się w pomoc i uczestni-

czyli w całym przedsię-

wzięciu  serdecznie  

dziękujemy! 

podziwiać występ przedszko-

laków i kabaretu z naszej 

szkoły.  Na scenie nie  zabra-

kło oczywiście chóru „Lutnia” 

i „Luta”. Do niedzielnych 

atrakcji  przygotowanych spe-

cjalnie dla najmłodszych nale-

ży zaliczyć  również malowa-

nie tatuaży, kącik plastyczny  

i ozdabianie  masek  karnawa-

łowych  oraz quiz bajkowy . 

Natomiast kawiarenka serwo-

wała, jak zawsze  pyszne do-

mowe  ciasto, kawę, herbatę 

oraz hot – dogi, zupę gulaszo-

wą i bigos. 

W tym roku uzbieraliśmy 

13.058,21.  



Finał turnieju 

drużyn  

w Counter 

Strike 

21 stycznia w czasie ferii zimo-

wych w sali informatycznej od-

była się kolejna edycja drużyno-

wego turnieju w grę Counter  

Strike 1.6. Do turnieju zgłosiły 

się cztery drużyny, składających 

się z 4 uczestników.  

„Drzwi otwarte” 

„Walentynkowy turniej  

w piłkę siatkową” 

c. d. Projekt 

„Poznajemy patronów 

naszej szkoły”  

Podsumowaniem działań projek-

towych był Dzień Patrona, który 

odbył się dnia 14 stycznia 2016 

r., podczas którego uczniowie 

mieli okazję obejrzeć przedpre-

mierowy montaż słowno -

muzyczny oraz podzielili się wie-

dzą dotyczącą powstania podczas 

konkursu historycznego.  Cieka-

wym uzupełnieniem były zajęcia 

grupowe: rebusy historyczne,  

krzyżówka, puzzle, a także praca 

plastyczno – przestrzenna makie-

ta „Projekt  Pomnika Upamięt-

niającego Powstanie”.  

Podczas ferii  uczniowie  

z naszej szkoły uczestniczyli  

w dwóch wyjazdach  do szkół  

ponadgimnajzlanych w Śremie. 

Młodzież zapoznała się z ofertą 

edukacyjną Zespołu Szkół  Poli-

technicznych oraz Zespołu  Szkół 

Ekonomicznych. Uczestniczyli 

tam również w ciekawych zaję-

ciach przygotowanych specjalnie 

dla nich, między innymi  roze-

grali  mecz piłki siatkowej, ukła-

dali fryzury .  
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Na zakończenie odbyły się jeszcze 

dwa konkursy z „przymrużeniem 

oka”: „Jeden z dziesięciu” oraz 

„Czy znasz swoją szkołę”  

Zwycięzcą Dnia Patrona okazała 

się klasa II a. 

Wszystkim gratulujemy!!! 

Po kilku godzinnej rywalizacji 

zwycięzcą została drużyna  

„Team Biceps”  w składzie:  

Jakub Pacyński, Wojciech Pie-

trzak, Mikołaj Włodarczak,  Ma-

teusz  Wojciechowski.          

Co tam w dolskim gimnazjum piszczy? 

Dnia 19 stycznia 2016 roku od-

był się już po raz kolejny Walen-

tynkowy turniej w piłce siatko-

wej. Drużyna składała się z jed-

nej dziewczyny i jednego chłopa-

ka. W turnieju wzięło udział  

13 drużyn , nie zabrało również 

licznych kibiców, którym bardzo 

dziękujemy.  Każda drużyna  

rozegrała od 9 do 11 meczy .  

Mecze rozgrywane były w miłej  

i spokojnej atmosferze . W tur-

nieju brali udział reprezentan-

ci  klas IB,  IIA, IIB, IIC, IIIA, 

IIIB i IIIC gratulujemy wszyst-

kim uczestnikom woli walki  

 pokonywania własnych słabości 

na boisku  

i poza nim.  

C.d. str. 3  



Klasyfikacja turnieju: 

I miejsce Alicja Urbańska , Kamil 

Antkowiak 

II miejsce Katarzyna Szymańska, 

Aleksander Jurga 

III miejsce Ola Nowak, p Robert 

Roszak 

IV miejsce Ola Roszak, Adam 

Tomczak 

V miejsce Jagoda Siejak, Franci-

szek Hodyl 

VI  miejsce Daria Kubisiak, 

Krzysztof Walkowiak 

VII miejsce Daria Wojciechow-

ska, Mikołaj Nowicki 

VIII miejsce Agata Stężycka, To-

masz Malicki 

IX miejsce Marta Pernak, Maciej 

Nuszkiewicz 

Na deskach szkolnego teatru 
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Uczniowie wspominali Powstanie Wielkopolskie  

Pierwszego dnia ferii ucznio-

wie dolskiego gimnazjum zaprosili 

mieszkańców gminy na wieczór 

wspomnień o powstańcach wielko-

polskich, których imię nosi szkoła. 

Był to program poetycko-

muzyczny poświęcony upamiętnie-

niu rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, który odbył się  

w sali widowiskowej. Spotkanie 

zdominowały patriotyczne wiersze 

i pieśni. Całość zakończył symbo-

liczny apel, w czasie którego  

wymieniono wszystkich dolskich 

uczestników niepodległościowego 

zrywu. Goście, wśród których byli 

potomkowie powstańców, mieli 

czas na wspomnienia o tym, co  

zobaczyli przy kawie i cieście.  

Występowi towarzyszyła wystawa, 

na którą składały się  biografie 

powstańców oraz informacje  

o jego przebiegu.  

X miejsce Aurelia Jurga, Filip 

Matuszewski 

XI miejsce Ada Nowak, Sara An-

drzejewska 

XII miejsce Luiza Sikorska, Bar-

tosz Olejniczak 

XIII miejsce Anna Opielewicz, 

Jakub Halaburda 

 Wszystkim gratulujemy !! 

C.d. Walentynkowy turniej w piłkę siatkową” 
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      Czym jest cyberprzemoc?  

- Jeżeli dziecko doświadcza cy-

berprzemocy na jakiejś stronie 

WWW, należy zrobić screen – 

aby zachować to, co widać na 

ekranie należy wcisnąć klawisz 

„PrintScreen”  (PrtSc”, a następ-

nie otworzyć program tekstowy 

(np. Word) lub graficzny (np. Pa-

int) i wkleić tam screen naciska-

jąc jednocześnie klawisze „Ctrl”  

i „V”. Należy pamiętać, o zapisa-

niu pliku! 

Jeśli doszło do przestępstwa,  

należy o sprawie poinformować 

policję. Podobnie należy postąpić, 

jeśli sprawca pozostaje nieznany, 

policja może uzyskać dostęp do 

billingów telefonicznych lub lo-

gów z serwera administratora ser-

wisu pozwalające na zidentyfiko-

wanie go. 

-Wsparcie psychologiczne  

w przypadkach cyberprzemocy  

i porad dotyczących rozwiązywa-

nia problemów z nią związanych 

można znaleźć również u konsul-

tantów bezpłatnych telefonów 

zaufania dla dzieci i młodzieży 

116111 (www.116111.pl) oraz 

800100100 (www.800100100.pl) 

dla rodziców. 

 

Czym jest hejtowanie? 
Słowo "krytyka" w mowie po-

tocznej ma wydźwięk negatywny, 

co nie do końca jest prawidłowe. 

Krytyka to nic innego jak wyraża-

nie swojej opinii na dany temat, 

ale zarówno w sposób pozytywny 

jak i negatywny. Za przykład 

niech posłużą krytycy filmowi, 

których zadaniem nie jest mie-

szać ludzi z błotem, a wyrażać 

swoją opinię (również pozytyw-

ną) na temat danego filmu.  

Cyberprzemoc to takie 

zachowania jak: 
- wyzywanie, straszenie, poni-

żanie kogoś w Internecie lub 

przy użyciu telefonu, 

- robienie komuś zdjęć lub  

filmów bez jego zgody, ich  

publikowanie i rozsyłanie, 

- podszywanie się pod kogoś  

w sieci, włamanie się na czyjeś 

konto (np. pocztowe, w portalu  

społecznościowym, konto       

komunikatora), 

- tworzenie obrażających kogoś 

stron internetowych lub blogów,  

- pisanie obraźliwych komenta-

rzy na forach, blogach, porta-

lach społecznościowych.  

 

Charakterystyczną cechą  

cyberprzemocy jest ciągłość  

jej trwania. Nie kończy się ona 

po wyłączeniu komputera czy 

telefonu komórkowego. Przeno-

si się na życie w klasie, w szko-

le. Akty cyberprzemocy mogą 

wyglądać niewinnie, potrafią 

jednak wyrządzać bardzo dużą 

krzywdę. Chociaż z perspekty-

wy osoby dorosłej przynajmniej 

część działań tego typu jest co 

najwyżej irytująca, dla dziecka 

mogą być one osobistą tragedią. 

 

Jeżeli dziecko doświadczy cy-

berprzemocy: 
- Ważne jest udzielenie mu 

wsparcia psychologicznego 

- Należy zabezpieczyć wszyst-

kie dowody cyberprzemocy – 

nie kasuj smsów, e-maili, roz-

mów na czatach, portalach spo-

łecznościowych itp. 

 

Hejtingiem można nazwać więc 

wyrażanie swojej opinii, ale zawsze 

w sposób negatywny. Często  

w sposób wulgarny i chamski, nie 

poparty żadnymi argumentami. 

Hejtowanie rzadko ma cokolwiek 

wspólnego z krytyką. Hejterzy sku-

piają się raczej na obrażaniu  

i "obrzucaniu błotem". Samo zjawi-

sko hejtingu jest ściśle związane  

z internetem, co nie znaczy że tylko 

tam występuje. 

Zasady  

antyhejtowe  -  

wskazówki  

dla młodzieży. 

 

1. Zastanów się zanim odpowiesz 

na hejterski komentarz. Nie daj 

się ponieść emocjom, nie odpowia-

daj pod wpływem chwili. 

 

2. Jeżeli bardzo się złościsz, na-

pisz odpowiedź, a potem weź  

głęboki oddech i skasuj ją. 

 

3. Nie odpowiadaj agresją na 

agresję. W ten sposób jedynie pro-

wokujesz hejtera do dalszego obra-

żania. 

 

4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hej-

terskich komentarzy. W ten sposób 

jedynie zwiększasz ich zasięg. 

 

5. Jeżeli możesz kasuj nienawistne 

komentarze. 

 

6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści 

korzystając z opcji dostępnych na 

forach lub w mediach społeczno-

ściowych. 

 

7. Nie każda krytyka to hejt. Od-

różniaj hejt od konstruktywnej kry-

tyki. 
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8. Gdy coś ci się nie podoba lub 

denerwuje, wyraź to kulturalnie, 

nie hejtuj. 

 

9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, 

myślisz i mówisz tylko ze względu 

na hejetrów. 

 

10. Jeżeli nie możesz poradzić  

sobie z hejterem, zgłoś to osobie 

zaufanej lub zadzwoń do telefonu 

zaufania: 116 111. 

 

Więcej informacji na temat cyber-

przemocy, niebezpiecznych treści, 

sextingu, praw autorskich, niebez-

piecznych kontaktów i nadużywania 

Internetu znajdziecie Państwo na 

stronie internetowej saferinternet. 
 

Źródło: 

- materiały z kampanii „Powiedz stop cyber-

przemocy „ i „Przytul hejte-

ra” (saferinternet.pl) 

- dojrzewamy.pl 

- fdn.pl 

 Jesteś ofiarą lub świadkiem hejtu  

i potrzebujesz  pomocy? 

Możesz poprosić o pomoc w szkole. 

Możesz także skontaktować się z telefonem  

zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 

Telefon 116 111  

(codziennie od 12.00 do 22.00) 

LiveChat na stronie 116111.pl/czat  

(pon.- pt. od 12.00 do 18.00) 

Formularz kontaktowy na stronie  

116111.pl/napisz 
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Jesteś hejterem? 

Skontaktuj się ze swoją głową, sercem  

i sumieniem. Przeproś i nie rób tego więcej! 

Zbyt trudne? Zawsze możesz skorzystać  

ze wsparcia konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci  

i Młodzieży 116 111 lub poprosić o pomoc w szkole 

      Czym jest cyberprzemoc?  

http://www.116111.pl/czat
http://www.116111.pl/napisz
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     Wielkimi krokami zbliża się Dzień Zakochanych. Nie trudno o tym zapo-

mnieć, ponieważ od początku lutego w sklepach, telewizji i w każdym innym 

miejscu możemy dostrzec serduszka, czerwone ozdoby- jednym słowem wszystko co kojarzy się z miło-

ścią i zakochaniem. Jest to doskonała okazja dla handlowców, aby trochę dorobić. Czy jednak Walentynki 

zawsze miały taki komercyjny charakter? Czy ich idea polega wyłącznie na tym, aby dać ukochanej osobie 

prezent i spędzić razem czas czy może walentynki mają większe znaczenie? 

     Od tego się zaczęło... 
     Pierwowzorem Walentynek był zwyczaj obchodzony w starożytnym Rzymie. 14 lutego obchodzony był 

Dzień Płodności i Macierzyństwa. Z tej okazji każda młoda niezamężna kobieta wrzucała do wielkiego 

dzbana kartkę ze swoim imieniem. Następnie kawalerowie losowali kartki. Tą, którą wylosował stawała się 

jego partnerką na świąteczne zabawy, a nie raz i na całe życie. 

     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 przybie-

ra bardzo komercyjny charakter (liczne serduszka, kartki, róże). Są jednak pewne różnice, które sprawiają, 

że Święto w poszczególnych miejscach jest obchodzone w trochę inny, wyjątkowy sposób. We Francji za-

miast kartek jest zwyczaj wysyłania bukietów kwiatów z zaproszeniem 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" - dawa-

ne tej jednej ukochanej osobie. To tylko nieliczne przykłady tego, w jaki sposób obchodzone jest Święto 

Zakochanych w poszczególnych krajach. Niestety nie sposób wymienić 

wszystkich.  

          Złote myśli   

„Świat bez miłości jest światem martwym” (Albert Camus)  

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.  

Im  więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”  (Antoine de Sa-

int-Exupery)  

„Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni” (Bolesław Prus)  

„Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła” (J. W. Goethe)  

„Kochaj żeby żyć i żyj żeby kochać” (Dionisios Solomos)  

„Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły”  (Aldona Różanek)  

„ Nie bój się miłości- kochając nigdy nie tracisz.” ( ks. J. Twardowski)  

„ Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile, lecz po czasie jej trwania.” (Robert 

Poulet)  



Smaczne walentynki  
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Świecące serduszka 
Mieniące się różnymi kolorami serduszka można dać komuś w prezen-

cie albo po prostu schrupać!  

Składniki: 
• 1/2 szklanki cukru, 

• 50 g masła, 

• 1 jajko 

• 1 i 1/2 szklanki mąki, 

• 1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej, 

• 1 czubata łyżeczka przyprawy do piernika, 

• kolorowe landrynki, 

• foremka do wycinania ciastek w kształcie serca (wraz z okrągłym środeczkiem), 

• blacha do pieczenia oraz papier do pieczenia. 

Wykonanie: 
1. Drewnianą łyżką dokładnie wymieszaj masło z cukrem aż do powstania jednolitej masy. 

2. W osobnym naczyniu ubij widelcem jajko (żółtko wraz z białkiem). Do miski z masą wlej tylko jego 

połowę. Wymieszaj. 

3. Mąkę ziemniaczaną oraz przyprawę do piernika wymieszaj w osobnej misce. Dodawaj stopniowo do 

masy dokładnie mieszając (pod koniec - ugniataj ciasto ręką). 

 4. Czysty blat posyp odrobiną mąki, rozwałkuj ciasto do grubości ok. 5 mm. 

5. Wycinaj serduszka. Małą okrągłą foremką wycinaj środeczki w sercach. 6. Wycięte kształty układaj na 

blasze pokrytej papierem do pieczenia. 

7. W miejsca środeczków układaj kolorowe landrynki. Cukierki muszą być nieco mniejsze niż otwory w 

ciastkach 

8. Zapiekaj w piekarniku przez ok. 10 minut. 

Gotowe ciasteczka należy ostudzić przed zdejmowaniem z blachy.  

        Jak uczcić walentynki?  

Laurki i liściki 
Karty walentynkowe mają przeważnie kształt serc, często to śmieszne 

zdjęcia lub rysunki, przyozdobione stosownym napisem 

Kwiaty 
 To nieodłączny atrybut miłości, doskonałość ich formy i kształtów,  

a nade wszystko zapach sprawiają, iż są one najprostszym i najelegantszym wyrazicielem naszych uczuć. 

Ważne, żeby były świeże (żadnych sztucznych gerber czy goździków) i żeby było ich dużo. Nie ma nic 

bardziej romantycznego od bukietu czerwonych róż lub naręcza fiołków  Całość może uwieńczyć kraciasta 

lub czerwona kokarda i pożądany efekt mamy zapewniony. 

 Prezenciki 
Naszą sympatię bardzo ucieszy drobny prezencik, świadczący o naszym gorącym uczuciu i oddaniu. Może 

być to zarówno flakonik perfum jak i pierścionek z brylantem (kwestia gu-

stu i zawartości portfela). Na pewno bardzo spodoba się pluszowy miś, 

miękkie aksamitne serduszko czy poduszka w kształcie serca, na której na-

sza ukochana/ nasz ukochany  będzie mogła zasypiać myśląc o nas. Na wa-

lentynkowy podarek świetnie nadaje się bombonierka pełna czekoladek w 

kształcie dużego serca lub piernikowe czekoladowe serca ze słodkim na-

dzieniem w środku. Wspaniałym prezentem będzie także koszyk owoców 

(np. jabłka w czerwonym pudełku oczywiście w kształcie serca).  



„Kącik czytelniczy”   

 Julia poleca  ... 
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       Zagadka  

  Rozwiązanie zagadek! 

Prawidłowe odpowiedzi: 

Zagadka nr 1  

 - spodnie  

Zagadka nr 2 

 - 27 kg  

Krzyżówka  

- „Boże Narodzenie”  

Maszyny losujące –Bartek i Kacper z kl. IC :) wyloso-

wali następujących szczęśliwców: Karolina Radoła 

IIC i Weronika Jankowiak IIIC 

Nagrody można odebrać w świetlicy szkolnej.            
GRTULUJEMY!!!! 

HUMOR 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe: 

- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy odra-

biasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To dlaczego tej pracy nie zrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie.  

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

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok, zostaję 

w tej samej klasie.  

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

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje dwó-

ję za wypracowanie, które napisał jego ojciec. 
Pan Bogdan  w swoim gospodarstwie ma: 58 krów, 

39 kaczek, 4 kozy , 42 gęsi, 180 kur i gąsienicę, 

która ma 3 pary odnóży. Ile wszystkie zwierzęta 

mają razem nóg?   

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

Ile zwierząt  Mojżesz zabrał na Arkę ?  

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

W kwadratowym pokoju w każdym z czterech ką-

tów  siedzi myszka . Naprzeciwko każdej myszki 

siedzi również myszka. 

Ile myszek znajduje się w pokoju?  

Prawidłowe odpowiedzi należy zgłosić do p. Joan-

ny Kaptur-Koniecznej na świetlicę do  dnia  

1 5 . 0 3 . 2 0 1 6 . 

Wśród najlep-

szych będzie 

r o z l o s o w a n a  

nagroda.  

Polecane książki 
 „Hopeless” C. Hoover 

 „Obsydian” , ,,Onyks’’ , 

,,Opal”, „Origin” , ,,Opposition” 

Jennifer L. Armentrout  

 ,,Ognista” Sophie Jordan  

 ,, Dotyk Julii” Tahereh Mafi  

 ,,Gwiazd naszych wina” John Green  

 ,,Najdłuższa podróż” Nicholas Sparks  
Polecane strony / księgarnie 

 Znak.com 

 Matras /  Matras.pl 

 TaniaKsiazka.pl 

 Empik.com 

 

UWAGA KONKURS!!! 
Biblioteka szkolna ogłasza  

konkurs dla wszystkich uczniów  

naszego gimnazjum  na prezentację  

multimedialną pt.   

„Biblioteka szkolna XXI w.” 

Szczegółowe informacje w regulaminie na 

stronie www.gimdolsk.com 

Prezentacje należy oddać paniom bibliotekar-

kom do dnia 21.03.2016 r.  

Zespół  redakcyjny:  

 

 

Opiekunowie: p. Joanny Kaptur — Konieczna,  p. Joanna Galler 

— Włodarczak  

Dziennikarze: Katarzyna Rogacka,  Katarzyna  Gehlich,  Julia 

Idkowiak, Luiza Sikorska  

Zdjęcia : .www.gimdolsk.com  

 

Kupon do prawidłowych odpowiedzi  

 

Zagadka nr 1—odp. ………………………………… 

 

Zagadka nr 2—odp. ………………………..……...… 

 

Zagadka nr 3—odp ………………………………… 

 

Imię i nazwisko: …………………………………...… 
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