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 „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, w wodę cię 

wrzucamy, bo wiosnę witamy” - takim wierszykiem powi-

tały pierwszy dzień wiosny dzieci z klas I-III w naszej szko-

le, topiąc - zgodnie z tradycją, ale też „ekologicznie” - 

w miskach z wodą własnoręcznie zrobione kukły. W tym 

dniu uczniowie wszystkich klas konkurowali o tytuł naj-

bardziej wiosennej klasy. 

 Przy okazji tzw. Dnia 

Wagarowicza razem z Ma-

rzanną wrzucone do wody 

zostały niedole i niepowodze-

nia uczniowskie. Podczas 

apelu dla klas I-III zorganizo-

wanego przez Samorząd 

Uczniowski zaprezentowany 

został też inny, mało znany, 

stary zwyczaj ludowy cho-

dzenia po wsiach z maikiem-

gaikiem.  

Wiosenny konkurs 

 Wszystkie klasy w tym 

dniu wzięły udział w konkur-

sie na najbardziej wiosenną 

klasę. Polegał on na przebra-

niu się jak największej liczby 

uczniów w kolory wiosny. 

Liczyły się też ciekawe atry-

buty związane z tą porą roku. 

Królowały oczywiście soczy-

ste zielenie i słoneczne żół-

cie. Niektórzy urozmaicili 

szkolną monotonię ciekawy-

mi dodatkami, takimi jak 

kwiaty wpięty we włosy, kolo-

rowe krawaty z napisem 

„Wiosna” czy… namalowane 

na policzkach piegi. Również 

nauczyciele tego dnia poddali 

się nastrojowi chwili i wielu 

z nich przyozdobiło się wiosen-

nymi akcentami. W międzykla-

Powitanie wiosny 
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sowym konkursie zwyciężyły: 

w klasach młodszych – II b, 

zaś w klasach starszych V b. 

W nagrodę obydwa zwycię-

skie zespoły otrzymały wielką 

tacę pełną owoców. Smako-

łyki zniknęły w okamgnieniu. 

Nagrodzona klasa II b. Jak widać, nagroda szybko zniknęła. 

Dziewczyny z klasy V b wpięły we włosy czerwone róże, 

a chłopcy założyli gustowne wiosenne krawaciki. Do twarzy im! 

Marzanna utopiona 

ekologicznie… w misce. 



Dwójka skończyła 

110 lat! 

 Dnia 12 października 2010 roku 

odbyła się uroczystość z okazji 110-

lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Stanisława Konarskiego w Tarnowie, 

połączona ze świętem wszystkich 

pracowników oświaty, a szczególnie 

nauczycieli. 

 Na tę uroczystość zostali zaproszeni 

przedstawiciele władz miejskich i oświa-

towych, jak również nauczyciele emeryci 

oraz dawni dyrektorzy. Historię naszej 

szkoły  przybliżyła ciekawa prezentacja 

multimedialna. Wiersze i piosenki przy-

gotowane zostały przez uczniów klas III-

VI pod opieką nauczycieli. Odbyły się też 

ciekawe pokazy indywidualnych umiejęt-

ności: gry na gitarze (Przemek Grobecki 

i Sylwia Pięciak) oraz pokaz baletowy 

(Maja Zagata i Sara 

Szubert). Wystę-

pom naszych kole-

żanek i kolegów 

przyglądali się ro-

dzice oraz delega-

cje uczniów z po-

szczególnych klas. 

Niektórzy nauczy-

ciele z naszej szko-

ły zostali odznacze-

ni medalami Komi-

sji Edukacji Naro-

dowej i nagrodami 

Prezydenta Tarno-

wa, inni z rąk pani  

dyrektor Zofii Drwal 

odebrali  Nagrody 

Dyrektora za trud włożony w naszą edu-

kację. 

 Mam nadzieję, że za następne sto  

lat inni uczniowie będą tak mile wspomi-

nać nas. 

Julia Kiełbasa , kl. IV b 

Z życia szkoły - kronika ważnych wydarzeń 

 Goście m.in. obejrzeli dwa przedsta-

wienia: gimnazjaliści zaprezentowali 

bajkę filozoficzną pt. „Szczęśliwy ksią-

żę”, zaś uczniowie SP inscenizację le-

gendy o św. Franciszku, 

który oswoił wilka. Wy-

stąpił również chór 

szkolny oraz uczniowie 

klasy III b z tańcem 

i piosenką o Nowym 

Roczku. Podziw wzbu-

dził występ małych ba-

letnic z Ogniska Baleto-

wego w Mościcach, 

a także kolejny pokaz 

naszych uczennic, które 

 W styczniu 2011 r. w murach na-

szej szkoły gościli seniorzy z dzielnic 

Gumniska i Zabłocie. Spotkali się 

opłatku zorganizowanym dla nich 

wspólnie przez Radę Osiedla, Szkołę 

Podstawową nr 2 i Niepubliczne Gim-

nazjum „U Konarskiego”.  

 Uczniowie zaprezentowali bogatą 

część artystyczną, na którą złożyły się 

inscenizacje, śpiew, taniec oraz gra na 

instrumentach. Spotkanie zaszczycili 

honorowi goście, m.in. ks. Stanisław 

Morańda, proboszcz parafii pw. Archa-

nioła Gabriela, Danuta Ciszek z Wydzia-

łu Edukacji UM, Jacek Łabno, członek 

Rady Miejskiej. 

również zgłębiają sztukę tańca baleto-

wego. (Red.) 

Dzień Seniora w murach naszej szkoły 

Str. 2 ODLOTOWA „DWÓJKA” 

Zespół redakcyjny: Uczniowie: Piotr Farbisz, Przemysław Grobecki, Angelika Bocheńska, Hubert Górowski, Gabriela Mamcarczyk, 

Sylwia Ludwa, Wiktoria Szubert, Weronika Wołowiec, Patrycja Woźny, Anna Gorycka, Sandra Wróblewska. 

 Skład i łamanie: mgr Magdalena Rzepka, opiekun koła dziennikarskiego. 

Na zdjęciu: Maja Zagata i Sara 

Szubert podczas występu 

Występ uczniów naszej szkoły 



●  Konkurs Ortograficzny – Dyktando 

„O Pióro Dyrektora Gimnazjum nr 4 

w Tarnowie” 

II miejsce – Anna Gorycka, IV b 

Wyróżnienia: Anna Okas kl. V a, Marze-

na Urbaś VI b, Piotr Mordawski VI a 

 

●  Szkolny Konkurs Ortograficzny 

dla klas IV-VI 

I miejsce – Piotr Mordawski, VI a 

II miejsce – Anna Okas, V a 

III miejsce – Patrycja Łabno, VI a 

 

W konkursie wzięło udział 57 uczniów z 

klas IV –VI. Do etapu międzyszkolnego 

w Gimnazjum nr 4 zakwalifikowali się 

oprócz wymienionych wyżej: Kinga Ma-

zurkiewicz V b, Lena Kołodziej V b, Ma-

rzena Urbaś VI b, Paulina Budzik VI b, 

Anna Gorycka IV b. 

 

●  Konkurs recytatorski „Do Ciebie 

mówię, Wielki Tułaczu” - w SP nr 10 

w Tarnowie  

Wioletta Pochroń VIa, Rafał Siedlik V a. 

● Małopolski Konkurs Matematyczny 

Etap rejonowy: Żaneta Kras, VI a 

Etap szkolny: 

I miejsce: Żaneta Kras VI a 

II miejsce: Bartosz Wajda V a 

III miejsce: Rafał Siedlik V a 

 

● Małopolski Konkurs Przyrodniczy  

Etap rejonowy: Kinga Kucajda VI b 

Etap szkolny:  

I miejsce: Kinga Kucajda VI b 

II miejsce: Szymon Barszcz V a 

III miejsce: Paulina Polek V a 

 

● Małopolski Konkurs Humanistyczny 

Etap Szkolny 

I miejsce -  Agnieszka Siedlik, VI b 

II miejsce – Kinga Kucajda, VI b 

III miejsce – Michał Brniak, VI b  

 

O Jubileuszowym X Międzyszkolnym 

Konkursie Literackim czytaj na str. 7. 

Sukcesy uczniów naszej szkoły 
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● Konkurs na najciekawszy wiersz 

o ekologii i bezpieczeństwie użytko-

wania gazu zorganizowany przez 

PGNiG 

I miejsce – Matti Saarela, kl. I b 

Wyróżnienia: Wiktoria Smoleń i Alicja 

Tjoa – kl. I b  

●  M i ę d z y s z k o l n y  K o n k u r s 

„Ortograficzny Zawrót Głowy” organi-

zowany przez SP nr 3 w Tarnowie 

III miejsce - Piotr Mordawski, VI a 

 W styczniu i lutym br. odbyły się 

m i s t r z o s t w a  T a r n o w a 

w  m i n i s i a t k ó w c e  c h ł o p c ó w 

i dziewcząt w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej. Drużyny z naszej 

szkoły wywalczyły miejsca medalowe. 

 

II miejsce  - drużyna chłopców 

w składzie: 

Rafał Siedlik, Konrad Kawa, Bartosz 

Wajda, Filip Gacek, Jakub Cholewa, 

Konrad Wielgus, Dawid Sutkowski, 

Konrad Sak. 

III miejsce - drużyna dziewcząt 

w składzie: 

Magdalena Drabik, 

Marzena Urbaś, Sylwia 

Pięciak, Wioletta 

Marcinek, Sylwia Ludwa, 

Angelika Bocheńska, 

Klaudia Jasiak, Patrycja 

Wróbel, Aleksandra 

Gałuszka, Paulina 

Knapczyk. 

        (Red.) 

Mistrzostwa Tarnowa w minisiatkówce  

Na zdjęciu: wyróżnieni uczniowie 

klasy I b. 

Na zdjęciu:  

brązowe medalistki 

Mistrzostw Tarnowa 



chęć do nauki.  

- Jakie są twoje ulubione przedmioty? 

- Lubię przyrodę , język angielski i infor-

matykę. A po lekcjach chodzę na kółko 

dziennikarskie i Koło św. Franciszka. 

- Czym się interesujesz poza szkołą? 

- Interesuję się kartografią i architekturą. 

Bardzo lubię oglądać i rysować mapy.  

- Skąd się wzięło takie hobby? 

- Kiedy byłem mały, lubiłem oglądać 

mapy i tak mi się to spodobało, że do 

dziś jest to moim hobby. 

- Czy zdradzisz nam, kim chciałbyś 

zostać w przyszłości? 

- Chciałbym zostać architektem miej-

skim , ale mam jeszcze sporo czasu 

i moje plany na pewno się zmienią. Na 

razie jednak podoba mi się ten zawód. 

- Czy lubisz zwierzęta i masz jakieś 

w domu? 

- Tak. Lubię zwierzaki, a niedawno przy-

garnąłem chomika.  

- Czy masz swojego idola? Jeśli tak, 

kto nim jest i dlaczego? 

- Oczywiście, że mam idola. Jest nim 

Adam Małysz, ponieważ rozsławia Pol-

skę na zawodach sportowych. 

- Dziękuję Ci za rozmowę.  

- Ja również dziękuję. 

 

Rozmawiała  

Angelika Bocheńska, kl. V b 

Najlepszy z najlepszych,  

czyli jak zostać Prymusem nr 1? 
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 Po pierwszym półroczu  na tabli-

cy przy wejściu do szkoły wywieszo-

no zestawienie wyników w nauce 

w poszczególnych klasach oraz listy 

najlepszych uczniów. Okazało się , że 

najwyższa średnia ze wszystkich 

przedmiotów wynosiła 5,5. Uzyskało 

ją dwoje uczniów z klasy V b: Piotr 

Farbisz i Sylwia Ludwa. Postanowiłam 

przeprowadzić wywiad z Piotrkiem.  

 

- Witaj, Piotrze.  

- Cześć.  

- Pewnie wiesz, że wielu uczniów za-

zdrości Ci takich wyników w nauce.  

- Tak, wiem. 

- Ile czasu spędzasz na nauce i czy 

lubisz się uczyć?  

- To zależy od pracy domowej. Średnio 

zajmuje mi to około dwóch godzin. Ogól-

nie lubię się uczyć, ale niekiedy brakuje 

mi czasu na inne rzeczy i dlatego tracę 

Na zdjęciu: Piotr Farbisz z kl. V b 

 Harcerze spotykają się co dwa tygo-

dnie w poniedziałki. Wspólnie bawimy 

się i wyjeżdżamy na biwaki lub oglądamy 

nasze miasto Tarnów. Na biwakach 

ś p i e w a m y , 

gramy w gry 

t e r e n o w e 

i nigdy się nie 

nudzimy.  

Co roku uro-

czyście ob-

c h o d z i m y 

urodziny zało-

życiela har-

cerstwa, Ro-

berta Baden-

Powella, które 

przypadają 22 

 Od pewnego czasu w naszej 

szkole działa drużyna harcerska, któ-

ra nazywa się „Cichobiegi”. Prowadzi 

ją Anna Janicka, nasza druhna. 

Harcerze są wśród nas 

lutego. Wtedy dajemy sobie prezenty, 

śpiewamy, gramy i jemy tort urodzinowy, 

na którym widnieje lilijka, czyli symbol 

harcerzy.    

 Jeszcze jedno o biwakach. Na 

każdym obozie można zdobyć jakąś 

sprawność lub przyrzeczenie. Wiem, bo 

sama tego doświadczyłam. Zaczęło się 

od tego, że pewnego dnia zajrzałam na 

zajęcia i spodobało mi się. Potem przy-

chodziłam na zbiórki i wyjeżdżałam ra-

zem z drużyną. Na jednym z wyjazdów 

druhna zapytała mnie, czy nadal chcę 

być harcerzem. Odpowiedziałam zdecy-

dowanie „Tak!”. Nadal chodzę na zbiórki 

i świetnie się bawię. Zawsze patrzę na 

mój krzyż harcerski z dumą.  

Weronika Wołowiec, kl. V b Na biwaku 
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 Sklepik szkolny to dla wielu 

uczniów ulubione miejsce spędzania 

przerwy. Niektórzy odwiedzają go po 

kilka razy dziennie.  Przyglądnijmy się 

temu, co lubimy jeść. 

 Często zdarza się, że szkolne skle-

piki są pełne niezdrowej żywności. Wielu 

dorosłych szuka pomysłów, jak zahamo-

wać jej sprzedaż. Co z tego, skoro ulu-

bionym posiłkiem ośmiolatka są chipsy 

i cola? Przeciętny sklepik w wielu szko-

łach wygląda tak: większość miejsca na 

półkach zajmują chipsy, paluszki, słody-

cze. Wśród napojów króluje coca-cola. 

Na ścianach mnóstwo plakatów zapo-

wiadających kolejną promocję kapsli, 

kart czy innych gadżetów, jakie można 

znaleźć w środku opakowań . Dzieci nie 

zdają  sobie sprawy, ile kalorii codzien-

nie  zjadają. 

 W naszym sklepiku nie jest tak źle. 

Mamy drożdżówki, kanapki, herbatniki, 

płatki kukurydziane, duży wybór socz-

ków, a mało napojów gazowanych.  Pani 

ze sklepiku mówi, że dzieci najchętniej 

kupują na śniadanie drożdżówki lub ka-

napki, a do tego jakiś 

napój w puszce albo sok. 

Kanapki  przywożone  są  

z piekarni  „Ziarno Wi-

niarscy”, a drożdżówki  

z piekarni „Starostka” 

z Łękawicy. Kanapki 

bardzo smakują dzie-

ciom. Zainteresowanie 

nimi  wzrasta; mimo że 

drożeją, dzieci i tak je 

kupują. Dużą popularno-

ścią cieszą się też droż-

dżówki i często w połu-

dnie nie można ich już 

kupić. Tak więc wcale nie 

musimy jeść niezdro-

wych rzeczy.  

 Piramida  żywieniowa przedstawia, 

jak powinniśmy się odżywiać. Na dole 

znajdują się produkty, które należy jeść 

najczęściej, a u góry te, które powinni-

śmy spożywać rzadziej.  

 Na śniadanie dzieci powinny jeść 

płatki kukurydziane z mlekiem lub chleb 

zbożowy z serem  albo owoce. Na obiad 

Wiem, co jem? 

Przemoc to nie zabawa 

- warzywa, mięso lub rybę i ziemniaki, 

a na deser owoce. Na kolację może być  

spożywana sałatka,  zbożowy tost. Dzie-

ci powinny unikać chipsów, coca-coli  

i innych napojów zawierających kofeinę. 

Weronika Wołowiec,  

Gabriela Mamcarczyk, kl. V b 

 Często jesteśmy świadkami róż-

nych bójek. Nasi koledzy, a czasami 

również koleżanki nie zważają na licz-

ne upomnienia nauczycieli i wszystkie 

konflikty próbują rozwiązywać siłą. 

 Według niektórych taka przemoc to 

zabawa, ale większość jest przeciwnego 

zdania – sądzą, że to początek złej dro-

gi, która może prowadzić na nawet do 

przestępstw. 

 Jeśli chodzi o dzieci, to według nas 

główną przyczyną problemu są niemądre 

kreskówki i brutalne gry. Dziecko, naśla-

dując bohatera gry albo kreskówki, bije 

się z innymi, używa wulgarnych słów 

i niszczy różne rzeczy czy sprzęty. Wo-

bec tego, dzieci nie powinny oglądać 

filmów ani grać w gry, które nie są dla 

nich odpowiednie. 

 Ale winne są nie tylko dzieci. Ro-

dzice, zajmując się swoimi sprawami, nie 

wiedzą, w co ich dzieci grają lub co oglą-

dają. A przecież powinni oni bardziej 

pilnować swoje pociechy i wybierać dla 

nich odpowiednie gry i filmy. 

 Moda na zabawy na szkolnych 

przerwach ciągle się zmienia. Dwa lata 

temu uczniowie skakali w gumę, w tym 

roku przyszła moda na papierowe samo-

loty. Co w samolotach złego? Właściwie 

nic, trzeba 

tylko uwa-

żać, aby taki 

samolocik nikogo 

nie trafił np. w oko. 

A gdy skończymy 

się bawić, trzeba 

owo papierowe 

cudo schować 

do plecaka albo 

wrzucić do kubła na śmieci. 

 Tak więc bawmy się bezpiecznie, 

a wszyscy będą szczęśliwi. 

Piotr Farbisz,  

Przemysław Grobecki, kl. V b 
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wanie z literaturą pomagało im 

wyrabiać w sobie mądrość, 

wrażliwość i hart ducha, tak 

aby śmiało stawiali czoło 

wszelkim wyzwaniom życio-

wym. 

 Drugim honorowym go-

ściem był pan Grzegorz Na-

wrocki – pochodzący z Tarno-

wa dziennikarz telewizyjny, 

a także aktor i reżyser słucho-

wisk radiowych w języku an-

gielskim, dubbingujący wiele 

produkcji dla dzieci zarówno w 

Polsce, jak i za granicą, autor 

książki dla dzieci „Jej Wyso-

kość Nutka”. Właśnie o swojej 

przygodzie z literaturą dla dzie-

ci opowiadał podczas spotkania 

z uczestnikami Konkursu. 

A przygoda ta zaczęła się, 

gdy został poproszony 

o napisanie krótkiego 

opowiadania-bajki do 

p r z y g o t o w y w a n e g o 

w Tarnowie II tomu 

„Bajśni”. Obie opowieści 

zaproszonych gości były 

dla młodych ludzi bardzo 

ciekawe i zostały niezwy-

kle ciepło przyjęte. 

 Międzyszkolny Konkurs Literacki 

w tym roku przebiegał pod hasłem 

„Za minutę pierwsza miłość”, 

a uczestnicy mieli do przeczytania cztery 

książki opowiadające o problemach na-

stolatków. Konkurs składał się z trzech 

etapów, a uczestnicy musieli zmierzyć 

się z zadaniami zarówno pisemnymi, jak 

i ustnymi. Najlepsza okazała się drużyna 

z SP nr 14 w Tarnowie. Drugie miejsce 

zajęła SP nr 10, a trzecie – SP nr 1. Na-

sza drużyna w składzie: Żaneta Kras 

(VI a), Wioletta Pochroń (VI a), Anna 

Okas (V a) zajęła piąte miejsce. Laure-

aci i uczestnicy etapu finałowego otrzy-

mali nagrody książkowe.  

 8 marca w naszej szkole odbył się 

Jubileuszowy X Międzyszkolny Kon-

kurs Literacki dla uczniów klas IV-VI. 

Wzięło w nim udział 27 trzyosobo-

wych drużyn z Tarnowa i spoza mia-

sta. Jubileuszowy Konkurs zaszczyci-

li swoją obecnością honorowi goście: 

Krystyna Latałowa, wiceprezydent 

Tarnowa, oraz Grzegorz Nawrocki, 

znany dziennikarz telewizyjny. 

 Pani wiceprezydent K. Latałowa 

podczas spotkania z młodzieżą opowia-

dała o swoich czytelniczych fascyna-

cjach z dzieciństwa. Wspominała, jakie 

książki lubiła czytać, które z nich pozo-

stawiły w niej ślad na całe życie. „Bardzo 

się cieszę – mówiła – że widzę tu tak 

wielu młodych przyjaciół książek”. A na 

zakończenie życzyła uczniom, aby obco-

Nasz Konkurs Literacki ma 10 lat 

Na zdjęciu: Grzegorz Nawrocki, dziennikarz tele-

wizyjny.  Z prawej strony pani wiceprezydent Tar-

nowa Krystyna Latałowa.   

Na zdjęciu: Jedna z dwu 

drużyn reprezentujących 

naszą szkołę. 

Konkurs Literacki - etap szkolny 

 Do udziału w tegorocznym Mię-

dzyszkolnym Konkursie Literackim zgło-

siło się w naszej  szkole 13 uczniów. 

Ponieważ mogły nas  najwyżej dwie trzy-

osobowe drużyny, odbył się etap szkolny 

konkursu.  Oto jego wyniki: 

 

I miejsce - Wioletta Pochroń VI a 

II miejsce - Anna Gorycka IV b 

III miejsce - Anna Okas, V a 

IV miejsce - Żaneta Kras VI a 

V miejsce - Marzena Urbaś VI b 

VI miejsce - Paula Stężowska VIb 

Druga z naszych drużyn podczas konkursu 
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 W dniach  17-19 września  połą-
czyły się dziesiątki ludzi, aby razem 
sprzątać naszą Ziemię. Również my, 
jako uczniowie Dwójki, włączyliśmy 
się w tę akcję. Ale przecież o czystość 
wokół nas powinniśmy dbać cały rok.  

 Ostatnia akcja Sprzątania Świata 
zorganizowana została w Polsce już po 
raz 17., a jej hasłem były słowa: 
„Chrońmy  bioróżnorodność, segregujmy  
śmieci”.  Wiązało się ono z obchodami 
roku 2010 jako Międzynarodowego Roku 

Różnorodności  Biologicznej. 

 Cała akcja zawsze ma na celu zwró-
cenie uwagi na zagrożenia środowiska 
naturalnego oraz pobudzenie nas  do 
działania na rzecz ochrony naszej uko-
chanej Ziemi. Musimy  uświadomić 
wszystkim, jakie zagrożenie dla nas sa-
mych niesie zaśmiecanie i zanieczysz-
czanie otoczenia. To między innymi fa-

bryki produkują pyły i gazy, a motoryza-
cja zanieczyszcza powietrze. Wody są 
zatruwane ściekami chemicznymi i bio-
logicznymi, a plaże i łąki nad rzekami 
stają się często składowiskiem toksycz-
nych odpadów . Codziennie giną bez-
powrotnie ekosystemy! Doprowadzili-
śmy do całkowitej zagłady wiele gatun-

ków zwierząt. 

 Musimy za wszelką 
cenę zacząć przeciwdzia-
łać złu, aby przyszłe poko-
lenia mogły nadal żyć 

i oddychać !!! 

 Nasza Szkoła w ra-
mach wrześniowej akcji 
zorganizowała specjalną 
zbiórkę butelek , puszek , 
makulatury  i innych surow-
ców wtórnych. Grupka na-
szych uczniów ruszyła też 

sprzątać okolice Wątoku. 

 Pamiętajmy, że w naszej szkole 
przez cały rok zbieramy odpady w postaci 
surowców wtórnych! Z całego serca za-
praszamy do sprzątania świata nie tylko 

raz w roku, ale przez calutki czas! 

Patrycja Woźny, kl. V b 

Sprzątajmy świat cały rok 

 Na początek odpowiem wam na 

pytanie: „Co to jest Trójkąt Bermudz-

ki”. Otóż, Trójkąt  Bermudzki jest ob-

szarem zaginięć wielu statków i sa-

molotów.  Powstało sporo teorii na 

temat przyczyn tych tajemniczych 

zaginięć, np.: kosmici, zjawiska pogo-

dowe. 

 Nie istnieje żaden ustalony kształt 

ani wielkość Trójkąta Bermudzkiego, jest 

to zawsze opisywane inaczej. Niektórzy 

autorzy rozszerzają go aż do Irlandii, ale 

zazwyczaj jest on umieszczany między 

Miami, Bermudami i Puerto Rico. Legen-

da narodziła się wraz z historią zaginię-

cia pięciu amerykańskich samolotów 

torpedowo-bombowych Grumman TBF 

Avenger 5 grudnia 1945 r. u wybrzeży 

Florydy.  Jednak już Krzysztof Kolumb  

w XVI wieku zaobserwował w okolicach 

Trójkąta dziwne, tańczące na horyzoncie 

światła. 

Jedna z licznych teorii 

  Ludzie zawsze zadawali sobie na 

ten temat wiele pytań. Dlaczego toną 

statki? Dlaczego rozbijają się samoloty? 

Skąd się biorą świecące kule w powie-

trzu? Australijscy naukowcy z Uniwersy-

tetu w Melbourne twierdzą, że powodują 

to gigantyczne metanowe bąble, które 

uwalniają się z dna oceanu. 

 Pod wodą znajdują się ogromne 

złoża metanu, które powstają z gnijących 

części roślin. Wysokie ciśnienie i woda 

powodują, że gaz eksploduje, co zatapia 

statki. W rejonie Trójkąta Bermudzkiego, 

a także na Morzu Japońskim i Morzu 

Północnym są wielkie złoża metanu. Gdy 

bryła takiego właśnie metanu oderwie 

się od podłoża, zamienia się w ogromny 

bąbel gazu podążający na powierzchnię 

morza. Kiedy będzie wystarczająco duży 

i trafi w statek, maszyna zatonie bez 

ostrzeżenia. Bąbel gazu może także 

unieść się w powietrze. W „złapanym” 

przez niego samolocie wygasają silniki, 

przez co maszyna spada w dół. Wyłado-

wania atmosferyczne (pioruny) mogą 

podpalić unoszące się w powietrzu bą-

ble. To są te tajemnicze świecące kule, 

które widzą piloci samolotów. Jednak to 

nadal nie wyjaśnia znikania ludzi ze stat-

ków. 

Anna Gorycka, kl. IV b 

A to ciekawe... 

Tajemnica Trójkąta Bermudzkiego 



 

Centrum Zdrowia Ucznia, czyli Kącik humoru 

ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE 

Pani od biologii pyta Jasia: 
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt 
mieszkających w Afryce. 
Na to Jaś: 
- 2 małpy i 3 słonie. 

☺ 
- Jasiu! – woła nauczycielka. – Nie 
możesz spać na lekcji! 
Na to Jasio: 
- Pewnie, że nie mogę! Za głośno pani 
mówi. 

☺ 
- Jasiu, jaki jest twój ulubiony kwiat? 
- Róża. 
To napisz to słowo na tablicy. 
- To ja wolę fiołki, proszę pani. 

☺ 

- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już  
z Grzesiem? – pyta mama. 
- A ty byś chciała bawić się z kimś, kto 
bije, pluje i przeklina? 
- Nie. 
- No właśnie. Grzesiu też nie chce. 

☺ 

Gimnazjalista do koleżanki: 
- Chcesz ze mną chodzić? 
- A co, sam się boisz? 

☺ 

Na religii. 
- Jasiu, ile jest przykazań Bożych? 
- Dziesięć. 
- A kościelnych? 
- Dwóch: pan Mariusz i pan Stanisław. 

☺ 

TAKIE SOBIE DIALOGI 

Ojciec odbiera pociechę z przedszkola. 
- Proszę pani, ale to nie moje dziecko! – 
woła zdziwiony. 
- A co to za różnica? I tak jutro je pan 
przyprowadzi. 

☺  
Przychodzi pies do restauracji: 
- Poproszę lody truskawkowe. 
Zdziwiona sprzedawczyni mówi do 
koleżanki: 
- Patrz! Pies zamówił lody truskawkowe. 
- Tak, to dziwne, zawsze brał 
czekoladowe.  

☺ 

Do kurnika przychodzi kogut, niesie 
strusie jajo i mówi do kur: 
- Przykro mi to mówić, ale proszę 
zobaczyć, do jakich wyników dochodzi 
się za granicą. 

☺ 

Pasażer w przedziale kolejowym czyta 
książkę i co chwila wykrzykuje: 
- Coś takiego! Nieprawdopodobne! 
Nigdy bym nie przypuszczał! 
Siedzący obok chłopak pyta: 
- Czyta pan książkę fantastyczną? 
- Nie, słownik ortograficzny. 

☺ 

- Mieszka pan przy samym cmentarzu. 
Nie przeszkadza panu takie sąsiedztwo? 
- O nie! Jeszcze nigdy nie miałem takich 
spokojnych sąsiadów. 

☺ 

 

UCZNIOWSKIE MĄDROŚCI 

☺ Do historii przeszedł nie cały Achilles, 
tylko jego pięta. 
 

☺ Kopernik dzięki swojej pracy wzruszył 
Ziemię. 
 

☺ Kolumb myślał, że odkrył Indie, a to 
były Stany zjednoczone. 
 

☺ Barbarzyńcy byli miłymi i uprzejmymi 
ludźmi. 
 

☺ Mumia to żona faraona. 
 

☺ Dwa przeciwległe punkty na globie 
nazywamy biegunkami. 
 

☺ Ania Shirley miała rude włosy 
z zielonymi oczami. 
 

☺ Hitler był najgorszym z hitlerowców. 
 

☺ Jacek wszedł na lód i zaczął pękać. 
 

☺ Staś był zdolny do wszystkiego, 
nawet do nauki. 
 

☺ Wąwóz to tunel bez sufitu. 
 

☺ Serce zdrowego człowieka powinno 
bić od 70 do 75 minut. 
 

☺ Joanna chodziła w czarnej sukni po 
ojcu 

NAUCZYCIELSKIE GADANIE 

☺ Gdy tak na mnie patrzysz, to nie wiem, czy mnie widzisz. 

☺ Verne objechał świat dookoła w 80 dni, a ty przez ten czas nie zdążyłeś przeczytać jego książki. 

☺ W twoim wypracowaniu są same zakalce. 

☺ Dajcie mi koło ratunkowe, bo on leje wodę. 

☺ Ponieważ mamy zalęgłości, do wojny przystąpimy później. 

☺ To, że nosze okulary, nie znaczy, że jestem głucha. 

☺ Chyba oszczędzę ci wrażeń związanych z przejściem do następnej klasy. 

☺ Mam dość! Nie każdy ma nerwy jak liny okrętowe! 

☺ Sprawdzian to nie telegram do cioci, żeby słowa oszczędzać. 


