
 Cześć Koledzy! Nadchodzi nasz dzień 30 

września. To nasze święto, ale na świecie chłopa-

ki świętują w innych dniach: 7 lutego na Malcie, 

23 lutego na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, 5 kwiet-

nia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 15 lipca  w Brazy-

lii, 7 października w Norwegii, 19 listopada w In-

diach i Meksyku, a w Kanadzie 25 listopada. No 

to co, dziewczyny, czekamy na słodkie buziaki!!! 

Pozdrawiam 

Piotrek Pełka, kl. 6b 

Jak mnie nazwiecie!? KONKURS!!! 

Zgłoszenia prześlij na adres mailowy  

 Piotrekglosucznia@interia.pl 

Termin zgłoszeń do 15 października 2015 r. 
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Wrzesień 

Dzień Chłopaka!!! 

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ SZKOLE ? 

POSZUKUJEMY TANCERZY !!!!! 

 Grupa taneczna tańca nowoczesnego poszukuje 

tancerzy (szczególnie mile widziani chłopcy). 

 Spotkania grupy odbywają się w sali gimnastycznej 

naszej szkoły w piątki po południu. Zajęcia prowadzi pani  

Paulina Kołodziej ze szkoły tańca Astra. Ogłoszenie o godzi-

nach zajęć i płatnościach na tablicy ogłoszeń w szatni . 

 

ZAPRASZAMY 

UWAGA! 

 

 
 

 W dniu 17 września 2015 r. odbyły się wybory 

do samorządu uczniowskiego. Każdy uczeń szkoły mógł 

kandydować. Aby uzyskać głosy innych, kandydaci przy-

gotowali plakaty, w których przedstawiali swoje pomysły 

na zmiany w szkole. Przewodniczącym samorządu ucz-

niowskiego został Patryk Tuńczyński z klasy 6a. 

Gratulujemy!!! 

Kuba Józefowicz, kl.6b 
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 Do jakiej szkoły podstawowej 

Pani chodziła? 

Chodziłam do szkoły nr 37, miesz-

czącej się na osiedlu Słonecznym. 

 Jaki przedmiot najbardziej Pani 

lubiła w szkole? Dlaczego? 

Bardzo lubiłam matematykę. Poma-

gałam nawet w nauce moim kole-

gom z klasy. 

 Jakiego przedmiotu Pani nie 

lubiła, kiedy Pani była dziec-

kiem? Dlaczego? 

Plastyki. Pamiętam, że moje prace 

plastyczne były dość kiepskie. 

 Czym się Pani interesowała w 

dzieciństwie? 

Zbierałam pocztówki z rasami 

psów. Znałam wszystkie psy z mo-

ich zbiorów. 

 Jakie jest teraz Pani hobby? Co 

Pani lubi robić w wolnym cza-

sie? 

Lubię zwiedzać z rodziną najbliż-

sze okolice. Odkrywam mało znane 

zakątki naszego województwa. 

 Jakie bajki Pani lubiła oglądać 

w dzieciństwie? Czy dalej Pani 

ogląda bajki, jeśli tak to jakie? 

Bardzo lubiłam oglądać Pszczółkę 

Maję. Pamiętam, że bajki były emi-

towane w telewizji w niedzielę o 

godzinie 19.00. 

 Czy ma Pani zwierzątko domo-

we, jeśli tak, to jakie? 

W tej chwili nie mam. Kiedyś mia-

łam świnkę morską, która chodziła 

za mną po mieszkaniu jak pies. 

 Jakie książki lubiła Pani czytać, 

gdy była Pani w naszym wieku? 

Bardzo lubiłam czytać  książki przy-

rodnicze. Moim ulubionym auto-

rem był Oliver Curwood. Napisał on 

serię książek o rodzinie  niedźwie-

dzi i wilków. Książki te są dostępne 

u nas w bibliotece —zapraszam. 

 Ile lat Pani pracuje w naszej 

szkole? 

W tej szkole pracuję już 11 lat. 

 Czy Pani lubi swoją pracę? Dla-

czego? 

Bardzo lubię swoją pracę. Lubię 

rozmawiać z uczniami i bawić się z 

nimi. 

 

 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Wywiad z Panią Edytą Michnik 

 NASI NAUCZYCIELE 

Polak, Niemiec i Czech startują do filmu 

Batman 5. Polak mówi: 

-Jestem Batman 

Niemiec mówi: 

-Ich bin Batman 

A Czech na to: 

-A ja jem Nietoperek. 

 

Polak, Niemiec i Rusek spotykają diabła. 

Diabeł mówi: 

-Przynieście mi wody. 

Polak przyniósł szklankę, Niemiec wia-

dro, a Ruska nie ma. 

Diabeł mówi: 

-A teraz to wypijcie 

Polak pije bez problemu, Niemiec pije, 

pije, pije i w końcu wypija wiadro. 

Jak nazywa się miejsce gdzie po śmierci 

idą piłkarskie stopy ??? – RAJstopy 

 

Dlaczego Putin kibicuje klubowi z Dort-

mundu ??? – boRUSSIA  

 

Dlaczego Batman dostał 5 z W-F-u ??? – 

bo zawsze nosił strój  

 

Kromka chleba ucieka przed głodnymi 

Murzynami nagle natyka się na schabo-

wego i mówi : 

- Stary spadaj stąd zaraz Cię zjedzą  

- To niemożliwe 

- Jak to ???????!!!!!! 

- Bo tutaj mnie nie znają :) 

 

Polak z Niemcem zaczynają się śmiać. 

Diabeł pyta: 

-Z czego się śmiejecie… 

-Bo Rusek cysterną jedzie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZŁOWIEK ZAGADKA 

Batman na W-F-ie 
http://www.fightersgeneration.com/np6/char2/batman-mkvsdc1.jpg 

Kuba Józefowicz, kl. 6b 



Bezpieczne przerwy 

                               KĄCIK PORAD 
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 Ostatnio byłam u przedszkolaków w 

grupie 0. Dzieci uważają, że nasza szkoła nr 

59 jest najwspanialsza pod słońcem. Każde 

dziecko lubi się bawić w co innego. Niektórzy 

lubią grać w piłkę, a inni bawić się lalkami. 

Każde dziecko lubi zabawę „chodzi księżyc”. 

Lubią słuchać bajek i uczyć się nowych piose-

nek. Kiedy zaśpiewali mi jeden z tych utworów, 

poczułam smak dzieciństwa. 

Julia Płosa, kl. 5a 

Wesoła świetlica 

CO NAS INTERESUJE... 

 Dzisiaj odwiedziłam najmłodszych w naszej 

szkole. Dzieci lubią bawić się na placu zabaw w ber-

ka oraz wspinać się na drabinki. Hałas na budowie 

wcale im nie przeszkadza. Uczniowie klas 0-3 uwiel-

biają słuchać bajek. Ich ulubioną zabawą w budyn-

ku są „kaczuchy”..Dzieciom sprawia przyjemność 

chodzenie do kina pod opieką pań ze świetlicy. 

Małgosia Dembowska, kl. 5a 

CYTAT MIĘSIĄCA: 

„… nasza szkoła nr 59 jest 

najwspanialsza pod słońcem.” 

Odwiedziny u przedszkolaków 

 Witajcie! Ostatnio chodziłam po terenie szkoły, myśląc nad artykułem do gazetki. Chodziłam i 

chodziłam, zastanawiałam się, ale bez skutku i nagle jeden chłopczyk z pierwszej klasy płacze na 

boisku, a dziewczynki grają w gumę z rozwiązanymi bucikami. Wtedy  doznałam olśnienia! Przeprowa-

dziłam wywiad o bezpiecznych przerwach.  

Wywiad Zuzi z uczniem naszej szkoły  

- Jak podoba ci się w naszej szkole? 
- Jest bardzo ciekawie i kolorowo. 
 
- A jak czujesz się w tej szkole? 
- Czuję się dobrze i bezpiecznie. 
 
- A jak myślisz, na przerwach jest bezpiecznie? 
- Nie zawsze. 
 
- A kiedy nie? 
- Jak chłopcy się biją. 
 
- A kiedy i o co mogą się bić chłopcy? 
- O dziewczynę, o oceny i różne inne… 
 
- Hahaha no tak :) Dobrze, idź już się dalej bawić. 
Miłej zabawy :)  
- Dziękuję pa pa :} 
 
 Jak widać dzieci są mądre i umieją wypowia-
dać się bardzo precyzyjnie i bogato. 

Zuzanna Osińska, kl. 5b 

Pokoloruj obrazek. Dorysuj dzieci, które się bawią bezpiecznie. 
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 Pewnego letniego dnia pojechałem z babcią i z 

dziadkiem na działkę. Po wyjściu z auta dziadek poszedł 

szukać pokrzyw nad brzegiem jeziora. Wziął mnie ze so-

bą. Przechodząc koło starej wierzby  zobaczyłem, że w 

dziupli coś świeci. Był to klucz. Wziąłem go do ręki. Klucz 

zapulsował i zaświecił się jeszcze mocniej. Nagle z jeziora 

wyłonił się portal. Klucz zapulsował jeszcze bardziej i 

wciągnął mnie do środka.  

Znalazłem się w bardzo dziwnym miejscu.  Było 

tam łóżko. Na wieszaku obok łóżka wisiał szaro-zielony 

strój. Na plakietce było napisane: Emil Barista nr 0012 

cmdr. Pod pierzyną leżał komandor. Chrapał potwornie. 

Przechodząc obok lustra, nie zauważyłem swojego odbi-

cia.  Chyba byłem duchem.  

Wtem komandora obudził budzik. Zadzwonił o 

5.00. Zdziwiony komandor spojrzał na zegar. 

-Służbę zaczynam dopiero o ósmej- zdziwił się. 

Dowódca spojrzał na kalendarz. 

- O choinka!!! – wrzasnął- dziś tygodniowa wymiana per-

sonelu! Muszę do 6.00 wysłać dokument, kto poleci na 

Gryt! 

Komandor spojrzał na kwestionariusz. Było tam napisa-

ne, że potrzebny jest numer pracownika. 

-Matko- krzyknął komandor- zwariuję zaraz! Vivian!!! 

Z pokoju obok wyszła młoda brązowowłosa sekretarka. 

- W czym mogę pomóc szefie? 

-Na wymianę leci Jetro. Wpisz jego numer. Ja się chwilę 

zdrzemnę… 

Vivian po przerzuceniu sterty papierów znalazła kartkę z 

numerami.  

-A może na tę całą wymianę  wpiszę Rosalitę? Hmmm… 

Ma to dobre i złe strony. A może wpiszę siebie? W końcu 

odwiedzę Barbarę. Vivian spojrzała na numery: Jetro 

1111, Vivian 1181, Rosalita 5418, Tom 1231, Ray 8252, 

Bob 6112 i inne… 

- A gdybym tak wpisała siebie, To tylko jedna cyfra. I tak 

wszystko będzie na komandora. A jak nie to powiem, że 

pomyliłam rubryczki.  Vivian  wpisała 1181. Kwestiona-

riusz włożyła do dziwnego urządzenia. Pewnie był to faks. 

Vivian poszła spakować rzeczy. Zostałem sam w pokoju 

komandora. 

 Chwilę później obudził go Jetro. Był niezadowolo-

ny i chrząkał coś pod nosem. 

-Jetro loty ci odwołano?- spytał komandor 

-Jakie loty?! Ma polecieć przecież Vivian, ale umawialiśmy 

się, że polecę ja. 

-Jak to Vivian?! Coś się jej pokręciło przy zgłaszaniu kwe-

stionariusza. Nie mogę teraz tego cofnąć. Trudno, pole-

cisz następnym razem. Porozmawiam z nią po powrocie. 

-Ta Vivian jest niekompetentna! 

- A może przyniesie jakieś ważne informacje? Kto wie? 

-Jedyne co może przynieść to tylko wstyd! Ostatni raz finan-

sowaliśmy robota zbieracza, a Wasserhaus skarżył się, że 

na mostku to tylko widzą jej zgrabny tyłek i o mało nie do-

szło do awarii, i wybuchu pompy tlenowej – warknął Jetro. 

- Lotów cofnąć nie możemy. Zobaczymy, co będzie – powie-

dział zasmucony komandor. 

 Komandor po rozmowie z Jetrem wyszedł z kwatery, 

a ja za nim. Byłem ciekawy, gdzie jestem. Przeszliśmy kilka 

korytarzy. Przez okna było widać szarą powierzchnię plane-

ty. Gdzie ja jestem? Czyżby w Kosmosie? Dotarliśmy do wiel-

kich drzwi. Nad nimi był napis „Bar”. Wszedłem do baru za 

komandorem. O 6.00 w barze było pusto. Za ladą siedział 

barman.  

- Witaj Tom – powiedział komandor. 

Wesoły Tom zapytał: 

- Jak tam Jetro? Gotowy do podróży? Na pewno zdobędzie 

wiele informacji. Jetro jest dociekliwy i zawsze chce wszyst-

ko wiedzieć. Raz męczył mnie i kucharza Boba o to, że w 

sałatce nie ma pomidorów. Po prostu zamówienie doszło za 

późno i musieliśmy nasłuchać się skarg od tego marudy.  

- Nie leci Jetro tylko Vivian.  

- A co się stało? – zapytał Tom – Rozchorował się czy co? 

Bob słyszysz tam w kuchni?  

Bob najlepszy kolega Toma, wychylił głowę zza drzwi. 

- Wszystko słyszałem – w odpowiedzi mruknął Bob. 

Bob jak większość kucharzy był gruby. Nie mógł się przeci-

snąć przez niewielkie przejście. Tom pomógł mu się przedo-

stać.  

- Coś podać komandorze? Może frytki? Świeżutkie przed 

chwilą wyciągnięte z frytkownicy. 

Wtem do baru wszedł młody mężczyzna. Podszedł do kasy i 

zapytał: 

- Czy mogę poprosić średnią paczkę frytek? 

- Oczywiście – odpowiedział Tom – przed chwilą wyjmowa-

łem z kucharzem z frytkownicy. Sześć złotych.  

- Tutaj są – mężczyzna wyjął pieniądze z kieszeni. 

- Bob! – krzyknął Tom – średnie frytki raz! 

- Witam - powiedział komandor Emil. 

- Dzień dobry. Nazywam się kapitan Charles. 

- Nazywam się komandor Emil. Bardzo mi miło. Czekamy na 

pana od kilku minut. Oprowadzę pana po bazie. Przedstawię 

panu moich przyjaciół. Barman nazywa się Tom a kucharz 

Bob. 

- Dziękuję komandorze, ale ja znam tych wesołków. Zatrzy-

małem się tu kiedyś w barze. Może pokaże mi pan nowe 

obserwatorium. 

Kapitan schował paczkę frytek do torby i wraz z komando-

rem poszli do obserwatorium. Oczywiście ja też poszedłem 

oglądać to nowe ciekawe miejsce. Bardzo chciałem wie-

dzieć, gdzie jestem w Kosmosie, może zobaczę Ziemię. Po 

wejściu do pomieszczenia z ogromnym teleskopem. Kapitan  

Znalazłem klucz, który otworzył portal do przyszłości… 
autor: Piotr Pełka 

Część I 

OPOWIADANIA  
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Charles stanął jak wryty i krzyknął.  

- Komandorze! Kim jest ta rudowłosa piękność?! 

- To pani biolog Rosalita. 

- Witam panią – powiedział Charles, całując biolog w rękę. 

Czy zechciałaby pani oprowadzić mnie po bazie?  

- Tak panie… 

- Charles, proszę do mnie mówić Charles. Panie komando-

rze proszę o wybaczenie, ale zmienię przewodnika. Do 

zobaczenia. 

I Charles poszedł w jedną stronę, a komandor w drugą. Ja 

ruszyłem za komandorem.  

Komandor zmęczony chodzeniem po bazie po-

szedł do pomieszczenia obok. Wbiegłem za nim. W tym 

pomieszczeniu spotkał mechanika Vincenta w towarzy-

stwie żony Bonnie. Wyczytałem to z ich identyfikatorów. 

Vincent cicho powiedział do komandora: 

- Komandorze. Od dzisiaj każdy członek załogi ma ukrytą 

kamerę i podsłuch. Bonnie napisała program osobiście.  

- Dobrze Vincencie, chcę to zobaczyć. 

Komandor usiadł w fotelu. Przed nim pojawił się całkiem 

duży ekran. Komandor joystickiem oddalił go od siebie.  

- Komandorze, sprawdź numer 6112.  

Na ekranie pojawił się obraz, na którym Tom i Bob, śmie-

jąc się wniebogłosy, grali w pokera w kuchni.  

- Dobrze, teraz numer 1111.  

Na ekranie pojawił się Jetro piszący zażalenie do dowódz-

twa głównego. 

- Sprawdźmy numer  5418. 

Na ekranie pojawiła się Rozalita w objęciach Charlesa. 

- Dobrze, teraz numer 1121. 

Na ekranie wyświetliła się Vivian w promie kosmicznym. 

Dolatywała już do głównej bazy Wasserhausa na Grycie i 

rozmawiała przez komunikator z Barbarą. Po niecałej mi-

nucie wylądowała i pomachała ręką do czekającej na lądo-

wisku Barbary. 

- Cześć Basia, już jestem. 

- Pokażę Ci ekstraktor tytanu. Lecimy zaraz – powiedziała 

Barbara do Vivian. 

 Komandor i ja zaczęliśmy wsłuchiwać się z zacie-

kawieniem w rozmowę kobiet. Tom przyniósł pyszne rogali-

ki z dżemem dla komandora, ale ten odsunął od siebie ta-

lerz, włączył nagrywanie na panelu i zaczął ze skupieniem 

patrzeć w ekran. Poczułem się jak na filmie akcji. 

Vivian i Barbara doleciały do ekstraktorów i zaparkowały na 

niewielkim lądowisku ukrytym w kanionie. Obydwie w ma-

skach tlenowych podeszły do urządzenia. Barbara wycią-

gnęła radiokomórkę i krzyknęła: 

- Aśka, złaź z ekstraktora! 

- Dlaczego pani wiceprezes? – zapytała operatorka urzą-

dzenia. 

- Nasz gość chciałaby samodzielnie wydobyć tytan. 

Vivian wdrapała się po schodkach i za pomocą robota zbie-

racza wydobyła wielki kawał tytanu. Zrobiła to tak niezgrab-

nie, że bryła zgniotła robota i staczając się z górki, zniszczy-

ła jeszcze dwa zbieracze. Na dodatek wysadziła w powie-

trze nowy jeszcze nie używany ekstraktor. 

- I tak wszystko będzie na Aśkę - powiedziała lekceważąco 

Barbara. 

Komandor oglądał wszystko z niedowierzaniem. Ile będzie 

musiał zapłacić Wasserhausowi… 

Zawołał Jetra, żeby go przeprosić i przyznać mu rację. Bon-

nie i Vincent również oglądali wszystko, żeby być świadkami 

wydarzenia.  

- Jetro, miałeś rację. Vivian robi same kłopoty – westchnął 

komandor. 

- A co sknociła? – zdziwił się Jetro. 

- Zniszczyła trzy roboty zbieracze i ekstraktor tytanu. Eks-

traktory są bardzo drogie i myślę, że zapłacimy ponad pół 

miliona. 

- Pół miliona? Wyjdziemy na zero albo na minus – zaniepo-

koił się Jetro. 

- Vivian, chciałabyś zobaczyć moją armię? – nagle za-

brzmiał z ekranu głos Barbary. 

- Jaką armię? - zdumiała się Vivian. 

- Zobaczysz…  

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 Opiekunem koła jest pani Agnieszka Skiba. Spotkania z uczestnikami za-

jęć odbywają się w sali nr 1 o godzinie 14.25 w piątki. Na kole w tym roku robili-

śmy już serduszko-zakładkę do książki i obrazek zrobiony techniką quillingu. We-

dług mnie na kole jest bardzo ciekawie i z przyjemnością chodzę na te zajęcia. 

Można tu poznać dużo ciekawych technik plastycznych. Zapraszamy wszystkie 

koleżanki i kolegów z klas 4-6. 

Piotr Pełka kl. 6b 
  

 Quilling to technika ta z rodzaju papieroplastyki (technika wykonywania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych z 

papieru lub masy papierowej), służy do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej i 

odpowiednio uformowanych. Przygotowane elementy są naklejane na płaską  na przykład kolorową kartkę papieru.  
www.wikipedia.pl 

Koło techniczne 

cdn. Dalsze przygody Piotrka w następnym numerze 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieroplastyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekoracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier-m%C3%A2ch%C3%A9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCyna_spiralna


Str. 6 GŁOS UCZNIA 

 Urodziłem się 20 

sierpnia 1086. Byłem księ-

ciem małopolskim, śląskim 

i sandomierskim w latach 

1102–1107, księciem Pol-

ski w latach 1107–1138. 

Pochodziłem z dynastii Pia-

stów, byłem synem Włady-

sława I Hermana i Judyty 

czeskiej, córki króla Czech 

Wratysława II, oraz ojcem 

książąt: Władysława II Wy-

gnańca, Bolesława IV Kę-

dzierzawego, Mieszka III 

Starego, Henryka Sando-

mierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Rozpocząłem 

panowanie, gdy władza centralna w Księstwie Polskim 

znacznie osłabła. Władysław Herman, mój ojciec, podzielił 

swoje księstwo, pozostawiając sobie formalnie władzę 

zwierzchnią, lecz realnie popadł w zależność polityczną od 

swojego palatyna – zarządcy dworu królewskiego - Siecie-

cha. Po śmierci ojca, w 1102 roku powstały dwa niezależ-

ne organizmy państwowe, podległe mi i mojemu bratu Zbi-

gniewowi, z którym później byłem w konflikcie. Niestety, 

oślepiłem mojego brata, który zmarł. Bardzo tego żałowa-

łem, odbyłem publiczną pokutę i odbyłem pielgrzymkę do 

klasztoru swego patrona, św. Idziego, na Węgrzech. Musia-

łem zażegnać też kryzys polityczny. Układałem się z Rusią i 

Węgrami w celu zerwania zależności politycznej od Niemiec 

i wasala, króla Czech, któremu Polska w momentach słabo-

ści politycznych była zmuszona do płacenia daniny ze Ślą-

ska. Sojusze te pozwoliły mi skutecznie obronić państwo 

przed najazdem Henryka V w 1109. Kilka lat później, zdoła-

łem zapewnić pokój na granicy południowo-zachodniej. 

Drugą połowę rządów poświęciłem na podbój Pomorza. 

Wcieliłem do Księstwa Pomorze Gdańskie i podporządko-

wałem nam Pomorze Zachodnie. Moje wyprawy wojenne 

zakończyły się sukcesem. Miałem spór dynastyczny na Wę-

grzech przez co musiałem zawrzeć koalicję z Niemcami. 

Byłem żonaty dwa razy: z Rusinką, Zbysławą, a po jej śmier-

ci z Niemką, Salomeą. Swoim testamentem określiłem za-

sady dziedziczenia i sprawowania władzy w państwie po 

swojej śmierci, czym zapoczątkowałem niestety rozbicie 

dzielnicowe Polski. Zmarłem 28 października 1138.

 Bolesław Krzywousty został uznany przez historio-

grafię za obrońcę ówczesnej Polski. Większość życia po-

święcił polityce pomorskiej i chrystianizacji tych ziem. Ksią-

żę utrzymał również niezależność polskiego Kościoła, pomi-

mo chwilowego niepowodzenia w latach 30. XII wieku. Krzy-

wousty, mimo osiągnięć, popełniał także błędy. Zbrodnia 

na przyrodnim bracie Zbigniewie i późniejsza pokuta wyra-

żała jego wielkie ambicje i umiejętność znajdowania kom-

promisu. 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_III_Krzywousty 

Piotr Pełka, kl. 6b 

Książę Polski Bolesław III Krzywousty 

GOŚĆ SPECJALNY 

        SPORT 

 Przepisy  futbolu opublikowane zostały w 1863 r. przez Anglików. Z 

niewielkimi zmianami obowiązują one do dziś. O przepisach decyduje IFAB—

Międzynarodowa Rada Piłkarska. W Polsce  obowiązują „Zasady gry w piłkę 

nożną. Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej”. W meczu biorą udział 

dwie drużyny. Na boisku może przebywać 11 zawodników z każdej drużyny, w 

tym z każdej po jednym bramkarzu. Gra polega na strzelaniu bramek nogami, 

głową i niektórymi częściami tułowia oprócz rąk. Piłkę kopie się po ziemi, do-

puszczalne jest jej przerzucanie za pomocą nóg. W obrębie pola karnego 

chwytać piłkę rękoma ma prawo wyłącznie bramkarz drużyny broniącej. Gol 

pada w momencie, gdy piłka przekroczy linię bramkową całym swoim obwo-

dem. Mecz wygrywa drużyna, która strzeli więcej goli. Dopuszczalny jest remis, choć w niektórych sytua-

cjach, gdzie wynik musi zostać rozstrzygnięty dopuszcza się przedłużenie czasu gry o dwie tyle samo 

trwające dogrywki, gdy dogrywki nie przyniosą rozstrzygnięcia, następuje konkurs rzutów karnych.  

Piotr Pełka, kl. 6b 
 

P. Żak, Piłka nożna, historia, zasady, trening, Wydawnictwo Dragon Sp. Z o.o., Bielsko-Biała 2010, 

http://www.zasadygry.pl/pilka_nozna_16_1.htm 
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