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JUŻ W SZKOLE 

Dzwoni dzwon, ogłasza szkolny rok. 

Szkoło ma,  ku tobie biegnę w skok. 

Dzwoni dzwon, a jego ton głosi nam: 

Do szkolnych dzieci bram. 

Szkoło ma, twój zew to Polski głos. 

Polska, chce, by szczęsny był nasz los. 

Szkoło ma, ach w tobie trwa ducha moc, 

Co w świt przemienia noc. 
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ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS  

 14 października w Zespole szkół w Sadkowicach odbyło się ślubowanie klas 

I gimnazjum oraz Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie wraz z wychowawczynią 

panią Beatą Pakułą przygotowali program artystyczny, który uświetnił całą 

uroczystość.  Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i z rąk dyrektora 

otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści obdarowali wszystkich zebranych 

własnoręcznie wykonanymi kartkami 

z życzeniami z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

Pan Marek Lewandowski skierował 

miłe słowa do wszystkich zebranych, 

a przybyły na uroczystość pan wójt 

Leszek Jankowski oraz przewodnicząca 

Rady Rodziców pani Anna Czerwińska 

Oprócz słów wdzięczności za trud 

wychowania i nauki dzieci złożyły na 

ręce dyrekcji Zespołu Szkół 

w Sadkowicach bukiety kwiatów. Następnie wszyscy goście udali się na poczęstunek.  

 Czwartkowe przedpołudnie 25 października 2013 roku na długo zapadnie 

w pamięci pierwszoklasistów ze szkoły 

podstawowej oraz ich rodziców, 

ponieważ tego dnia „maluchy” stały się 

oficjalnie uczniami Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Zespole Szkół w Sadkowicach. 

Pięknie, odświętnie ubrane dzieci 

zadebiutowały na szkolnej scenie. 

Dzieci deklamowały wierszyki 

i śpiewały piosenki. Największym 

przeżyciem było dla dzieci ślubowanie 

na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia z rąk dyrektora pana Marka 

Lewandowskiego. Ksiądz Maciej Mroczkowski pobłogosławił dzieci, aby z sukcesami 

przebyły najbliższe lata nauki. 

Opracowały Jolanta Cholewińska i Milena Kowalczyk 
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH  

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej 

chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 45 krajach 

członkowskich Rady Europy. 

Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności 

w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. 

Wszędzie w Europie odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się 

nowego języka lub podnosić znajomości języków, które już znają. Nauka języków 

pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do 

przełamywania barier intelektualnych. 

W naszej szkole, jak co roku również obchodziliśmy to święto 25 października. 

W tym roku miało ono charakter przeglądu piosenki rosyjskiej i angielskiej. 

W przeglądzie udział wzięły wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Na 

scenie mogli występować reprezentanci 

klas bądź też całe klasy. Klasy I-IV 

prezentowały piosenki angielskie. Klasy V, 

VI i I-III gimnazjum piosenkę anglo- 

i rosyjskojęzyczną. Uczniowie mieli 

możliwość samodzielnego doboru 

repertuaru, jednakże w przypadku 

trudności można było liczyć na pomoc ze 

strony nauczyciela. Sale były przystrojone 

balonami, plakatami i flagami. Wszystkie 

występy otrzymały gromkie brawa. 

Niektóre występy były wyjątkowe, gdyż wywołały wiele emocji u widzów. Nad 

przebiegiem uroczystości czuwały panie: Anna Szczepańska, Urszula Adamczyk oraz 

Agnieszka Włostowska, które również zostały nagrodzone brawami. 

DZIEŃ PAPIESKI 
 Dzień Papieża Jana Pawła II, to  polskie święto obchodzone co roku 16 

października, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie 

Papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez Kościół 

katolicki w Polsce Dzień Papieski, przypadający w każdą niedzielę poprzedzającą 

rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

 Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła 

został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Również w tym dniu, 16 

października 2002 roku, Jan Paweł II wprowadził do Różańca Tajemnice światła. 

 Dzień 16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP w dniu 27 

lipca 2005 roku – jak stwierdzono w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1978
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kardyna%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas 

solidarności, odwagi i pokory. Ustawę ustanawiającą święto poparło 338 posłów, 

trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu 

 W dniu 29.10.2013 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 

XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież 

Dialogu”. 

 Uczniowie z naszego gimnazjum 

wystąpili w akademii połączonej 

z prezentacją o błogosławionym, 

w której przedstawili drogę do świętości 

patrona naszego Gimnazjum – im. Jana 

Pawła II 

Dzięki tej akademii lepiej mogliśmy 

poznać naszego patrona i ujrzeć go jako 

autorytet moralny XXI wieku 

 

 

ZACHOWAJ PAMIĘĆ O TYCH CO ODESZLI. 
 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla 

chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego 

dnia przypada wspomnienie jednego lub 

kilku świętych znanych z imienia. Jednak 

ich liczba jest znacznie większa. Wiele 

osób doszło do świętości w zupełnym 

ukryciu.  

1 listopada Kościół oddaje chwałę 

wszystkim świętym, tym oficjalnie 

uznanym i tym nieznanym z imienia. 

Dzień 1 listopada przypomina 

prawdę o powszechnym powołaniu do 

świętości. Każdy z wierzących, 

niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeństwa, do kapłaństwa, czy 

zakonu, do życia w samotności, jest powołany do świętości. Tej pełni 

człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. W tym dniu ludzie gromadzą 

się na cmentarzach, zapalają znicze ozdabiają groby kwiatami. Jadąc nocą 

samochodem z dużej odległości możemy zobaczyć cmentarz, gdyż świeci on tysiącem 

świateł. W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie zniczy, 

modlitwy i odprawianie mszy w intencji zmarłych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
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Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują 

w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki są wspomnieniem zmarłych 

potrzebujących jeszcze oczyszczenia z grzechów, które mogą uzyskać przez modlitwę 

wiernych i Kościoła. Jest to dzień nabożeństw i modłów w intencji wszystkich 

zmarłych, a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę. 

 

Opracowała Jolanta Cholewińska 

 

 

Święto Niepodległości 
 

11 listopada 

Narodowe Święto Niepodległości jest 

najważniejszym polskim świętem 

narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 

latach niewoli Polska odzyskała 

niepodległość. Po latach rozbiorów, 

dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję 

w latach 1772-1795, powstaniach 

narodowych (Listopadowym 1830 

i Styczniowym 1863),  zmaganiach na 

różnych frontach, Polacy dzięki 

niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu  

wywalczyli wolność. Ogromną rolę 

w odzyskaniu niepodległości odegrał 

pierwszy marszałek Polski – Józef 

Piłsudski.  

 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 

1989 obchodzenie tego święta było zakazane.  

Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem 

wolnym od pracy.  

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce 

w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. W całym kraju 

organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze 

w intencji ojczyzny. Od upadku komunizmu w 1989, co roku w stolicy dla 

upamiętnienia święta kilka tysięcy chętnych bierze udział w Biegu Niepodległości. 
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W naszej szkole również uczciliśmy tą rocznicę 

13 Listopada 2013roku, w środowe południe 

odbyła się akademia poświęcona temu 

wydarzeniu . Uczniowie klasy VI oraz chłopcy 

z klasy III gimnazjum poprowadzili lekcję 

historii w inscenizacji słowno-muzycznej „11 

listopada 1918 r. - POWRÓT 

NIEPODLEGŁOŚCI”. Historyczne treści 

uzupełniane były w trakcie przedstawienia 

prezentacją multimedialną.  

Akademia została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli pani Haliny Pruszczyk i 

pana Andrzeja Kieszka. 

ANDRZEJKI  

 Andrzejki, znane też jako Jędrzejki 

- noc wróżb dotyczących miłości 

i małżeństwa, obecnie są obyczajem 

świeckim. Zmieniły jednak nieco 

charakter - dziś zarówno dziewczęta jak 

i chłopcy, dzieci i dorośli bawią się 

żartobliwymi wróżbami, najczęściej 

wspólnie, na organizowanych zabawach 

i imprezach lub kameralnych, domowych 

spotkaniach. Święto to, pochodzi ze 

Szkocji, gdzie jest obchodzone bardzo 

hucznie. Dzień św. Andrzeja, który jest 

patronem Szkocji, Grecji, Rosji, Hiszpanii, Niemiec, to czas ostatnich zabaw przed 

rozpoczynającym się adwentem. 

 Do jednych z najbardziej znanych i lubianych wróżb należało - i nadal należy - 

ulewanie kształtów na wodzie z roztopionego wosku, a następnie interpretowanie 

przyszłości z kształtu figurki lub rzucanego przez nią cienia. Pierwotnie wylewano 

ołów lub cynę, roztopione na łyżce nad ogniem świecy, czy kuchennym żarem, przy 

czym uważano, iż do tego celu najlepiej służyć mogą ułamki z ram kościelnych okien 

lub witraży, dopatrując się w nich symbolu trwałego związku. W Europie pszczeli 

wosk rezerwowano głównie na świece używane w czasie nabożeństw i ważnych 

uroczystości. Stopione surowce wylewano ostrożnie na zimną wodę przez otwór 

w główce klucza symbolizujący otwarcie bram czasu. Z kształtów cienia obracanej 

w ręku figurki starano się odczytać zaklęte w cieniu symbole, 
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 W naszej szkole w czwartek 21 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa 

powiązana z zabawami. Klasy brały udział w konkursie przeciągania liny oraz tańca 

na gazecie, poza tym uczniowie przygotowali wróżby. Natomiast klasy piąte, szósta  

i gimnazjum brały udział w konkursie na najlepszy skecz i piosenkę oraz wróżyli. 

Wszystkie klasy zajęły jakieś miejsca w konkursach i otrzymały cenne nagrody dla 

klas: zegary ścienne oraz wazony. Poza tym wszystkie osoby biorące udział 

w konkursie otrzymały cukierki. Zabawa była bardzo radosna, wspaniała i wszyscy 

zadowoleni wrócili do domu. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 
 

Wywiad z panią Renatą Ekiel - bibliotekarką szkoły 

- Dzień dobry! Chciałybyśmy dowiedzieć się o Święcie Pluszowego Misia, którego 

Pani jest inicjatorką w naszej szkole. 

- Czy tylko w Zespole Szkół w Sadkowicach obchodzimy Dzień Pluszowego 

Misia? 
- Dzień dobry! Nie, jest to święto obchodzone na całym świecie. Bardzo popularne 

mimo, że zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 r. w setną rocznicę 

powstania maskotki. 

- Jak powstał pluszowy miś? 

- Z powstaniem pluszowego misia wiąże się legenda. W 1902 r. prezydent Stanów 

Zjednoczonych Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie w trakcie, którego został 

postrzelony mały niedźwiadek. Prezydent zobaczył przerażone i ranne zwierzątko i 

kazał go natychmiast uwolnić. Ilustrację z tego zdarzenia umieszczono 

w waszyngtońskiej gazecie, a producent zabawek uszył pierwszego pluszowego misia. 

Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać  

maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem 

wszystkich pluszowych misiów. 

- W jaki sposób jest obchodzone to święto? 

- Tego dnia  dzieci z klas I – III i przedszkola przyniosły z domu swoje ulubione 

pluszowe misie i usłyszały historię tego zdarzenia,  a następnie obejrzały prezentację 

multimedialną, gdzie spotkały się z najsłynniejszymi misiami świata. Dowiedziały się 

z jakiego kraju pochodzą, gdzie mieszkają i co lubią najbardziej takie misie jak: Miś 

Uszatek, Miś Coralgol, Miś Yogi, Miś Paddington i Kubuś Puchatek. Słuchały też 
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piosenek o misiach i oglądały filmy. Na koniec wykonywały portret wybranego przez 

siebie misia różnymi technikami. Wszystkie te prace znajdują się w bibliotece 

szkolnej.  

- Czy w następnych latach też będziemy obchodzili to święto? 

- Oczywiście, myślę tu o różnych konkursach z nagrodami. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

Z panią Renatą Ekiel rozmawiały: 

 Milena Kowalczyk i Wioletta Darnowska 

 
BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE W POLSCE 
 

 Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najuroczyściej obchodzonym świętem. 

Jest to święto rodzinne, przeważnie spędzane w gronie najbliższych ludzi - sięga 

tradycjami dawnych czasów. 

Zachowały się nawet ślady obrzędów 

z czasów słowiańskich.  

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano 

z zapadnięciem zmroku, z chwilą 

ukazania się pierwszej gwiazdy pilnie 

wypatrywanej przez dzieci. 

Zaczynano od dzielenia się opłatkiem połączonym ze składaniem sobie życzeń. 

Piękny ten zwyczaj zachował się w Polsce do czasów obecnych. Dla dzieci jest to 

chyba najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni urzeczywistnia się na 

parę godzin, gdy pod pięknie ubraną choinką, w świetle kolorowych światełek 

znajdują prezenty o których marzyły. 

DZIELNIE SIĘ OPŁATKIEM 
Najważniejszym i najbardziej wzruszającym momentem było i jest dzielenie się 

poświęconym opłatkiem. Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. 

Dziś opłatki są białe i ozdobnie wytłaczane. Nazwa "opłatek" pochodzi od łacińskiego 

słowa "oblatum", czyli dar ofiarny. 

KOLĘDA 
Nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia jest kolęda. Wywodzi się ona od 

słowa "calendae", tak bowiem Rzymianie nazywali początek każdego miesiąca. Owe 

kalendy, szczególnie styczniowe, czyli noworoczne, obchodzili bardzo radośnie, 

bawili się, śpiewali, składali sobie życzenia i obdarowywali prezentami. Kościół 

katolicki zniósł stary, pogański zwyczaj obchodzenia kalend, zachowała się jednak 

tradycja śpiewania pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa. 

JASEŁKA 
Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus 

- św. Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu 

zwyczaj ten ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie już pod koniec XIII 

wieku pojawiły się figury przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. 
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CHOINKA 
Na wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim 

mieszkaniu i dekoruje choinkę. Choinka w obecnej formie przyjęła się w Polsce 

dopiero w XVIII w. i zwyczaj ten przeniósł się z Niemiec.  

PREZENTY 
Wigilijny zwyczaj obdarowywania się prezentami początek swój bierze jeszcze 

z rzymskich Saturnaliów (doroczne święto ku czci boga rolnictwa Saturna obchodzone 

w starożytnym Rzymie). W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany 

Gwiazdką, gdyż prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono pierwszą gwiazdę. Ową 

gwiazdę utożsamiano z Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią wieczoru 

wigilijnego najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one 

z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie. 

ŚW. MIKOŁAJ 

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci i biedni, mieszkańcy dużych miast 

i małych miasteczek. Święty Mikołaj odwiedza nas 6 grudnia lub w wieczór wigilijny. 

Święty Mikołaj ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był biskupem Miry, 

portowego miasteczka w Azji Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał 

biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek ubogim.  

 

Dnia 8 grudnia 2013 w kościele parafialnym w Sadkowicach po mszach świętych 

została przeprowadzona III Aukcja Bożonarodzeniowa, podczas której przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Sadkowicach sprzedawali stroiki i karty 

świąteczne.  

Za przygotowanie aukcji odpowiedzialne były panie Beata Korzycka, Marianna Kania 

i Maria Wiśniewska. 

Opracowała Natalia Zdzieszyńska 

 

Skacze Aniołek, skacze po chmurkach, 

niesie życzenia w anielskich piórkach. 

Niesie w plecaku babki i świeczki, 

a w walizkach złote dzwoneczki. 

Wesołych Świąt! 

Redakcja „Szkolnych Klimatów” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mitologia)


 

 

 

10 

QUIZ 
 

PRAWDA O ŚW. MIKOŁAJU 

 

1. Gdzie według legend mieszka Święty Mikołaj? 

 Finlandia 

 Rosja 

 Laponia 

2. Kto pomaga Mikołajowi pakować prezenty? 

 elfy 

 chochliki 

 wróżki 

3. Jakie zwierzęta ciągną zaprzęg Mikołaja? 

 konie 

 renifery 

 psy 

4. Biskupem jakiego miasta był pierwowzór Świętego Mikołaja? 

 Moskwa 

 Mira 

 Malatya 

5. Jaka postać jest odpowiednikiem Świętego Mikołaja w Rosji? 

 La Befana 

 Dziadek Mróz 

 Gwiazdor 

6. Kiedy powstała tradycja obdarowywania się upominkami w Mikołajki? 

 jakieś 100 lat temu 

 w średniowieczu 

 w starożytnej Grecji 

7. Który z wymienionych reniferów Mikołaja słynie z czerwonego nosa? 

 Rudolf 

 Donner 

 Dasher 

8. Co La Befana (włoski odpowiednik Mikołaja) przynosi niegrzecznym dzieciom? 

 cebulę 

 rózgę 

 kije samobije 

  

9. W jaki sposób Święty Mikołaj dostaje się do domów? 

 puka do drzwi 

 wchodzi przez komin 
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REBUSY 

  
            ioł                                   wo                            eż                           pta               . 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

  

toperz                   ż=g  ak           +  ł 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

          MEK                      CH=SZ                EŁ                . 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

INFORMACJA 
 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2013 r. 

Ferie zimowe: 20 stycznia -2 lutego 2014 r. 
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HUMOR 
 

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, 

że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że 

jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież 

Jonasz został połknięty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to 

fizycznie niemożliwe.  

Na to dziewczynka:  

- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.  

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel.  

- Wtedy pan go zapyta! 

 
Na lekcji biologii nauczycielka przestrzega dzieci: 

- Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków ani piesków, bo od tego mogą się 

przenosić groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład? 

Zgłasza się Jasio: 

- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka. 

- I co? 

- No i zdechł. 

Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego ucznia Jasia. 

- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz? 

- A wie Pani, chemię wykładam. 

- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 

- W "Biedronce". Na regały... 

 
- Co trzeba zrobić, by iść do nieba? - pyta ksiądz na lekcji religii. 

Dzieci kolejno odpowiadają: 

- Trzeba pomagać rodzicom! 

- ... być dobrym! 

- ... chodzić do kościoła! 

Kazio przekrzykuje wszystkich: 

- Trzeba umrzeć! 

 
Odpowiedzi do quizu 

1-3 

2-1 

3-2 

4-2 

5-2 

6-2  

7-1 

8-1 

9-2 

 

Opracowały: Jolanta Cholewińska i Natalia Zdzieszyńska  


