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Redaktorzy gazetki przy pracy 

 

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie 

Nr 1,   rok szkolny  2019/2020;  cena 1 zł, dostępne na: sp2.sochaczew.pl 

                                   

Od redakcji 
Witamy w pierwszym  

wydaniu gazetki „Bez 

Tytułu” w tym roku 

szkolnym!  
Nasze szkolne pismo ma 

już 26 lat i  ukazuje się 

nieprzerwanie od 1993 

roku.  

Choć zmienia się skład 

redakcji, szata graficzna, ale 

jej rola jest taka sama. Promocja naszej szkoły i zapisywanie 

najważniejszych wydarzeń z jej życia.  

Co nowego w naszej redakcji?  

W tym roku szkolnym redakcją naszej  gazetki  będzie zajmowała się grupa 

uczniów z klasy VI b, która  uczęszcza na zajęcia koła dziennikarskiego 

prowadzonego przez panią Elżbietę Cieślak , nauczycielkę języka 

polskiego i opiekunkę szkolnej gazetki, którą prowadzi od początku jej 

istnienia. 

Do współpracy zapraszamy też innych uczniów, którzy mają coś ciekawego 

do powiedzenia na temat szkolnych spraw. Wystarczy  skontaktować się   

z opiekunem koła redakcyjnego i przekazać artykuł.  

Redakcja jednak zastrzega sobie  prawo do poprawiania błędów i skracania 

tekstów.  

Tak jak w poprzednich latach w gazetce znajdziecie:  

 „Szkolne Newsy”,  czyli przegląd najważniejszych wydarzeń z życia 

szkoły, „Z historią w tle”, „Z przymrużeniem oka”,  a także lubiany 

przez wszystkich „Humor zeszytów” . Będziemy pisać o ważnych 

sprawach, które dotyczą wszystkich uczniów.  
Z nowości zapraszamy do działu „Mam talent”, w którym będziemy 

prezentować sylwetki zdolnych uczniów naszej szkoły. Znajdziecie  też 

próbki własnej twórczości literackiej w dziale „Nasza twórczość” , tajniki  

pracy Samorządu Szkolnego, z którym będziemy ściśle współpracować, 

wywiady z nauczycielami. 

Przewidujemy również dla naszych czytelników prezenty- niespodzianki 

czy  kupony zwalniające z odpytywania na lekcji . Cena naszej gazetki, 

jak zawsze tylko 1 zł.  

Przypominamy, że „Bez Tytułu” będzie dostępna, jak w poprzednich 

latach, na stronie internetowej  naszej szkoły (sp2.sochaczew.pl),  

gdzie będzie można przeczytać ją w kolorze. 
                                              Miłej lektury!  Redakcja BT  

 

Naszym Drogim 

Nauczycielom oraz 

Pracownikom 

Szkoły wszystkiego 

najlepszego, samych 

sukcesów w pracy, 

zdrowia i wszelkiej 

pomyślności z okazji 

Dnia Komisji 

Edukacji Narodowej  

              życzy zespół                  

redakcyjny „BT” 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Uroczysta inauguracja  

roku szkolnego 2019/2020  
2 września powitaliśmy   nowy rok szkolny 

2019/2020. Po odśpiewaniu hymnu, pan dyrektor 

Dariusz Kosiński powitał wszystkich zebranych i  

przedstawił nowych nauczycieli. Przypomniał 

zasady bezpieczeństwa oraz złożył wszystkim uczniom życzenia na nowy rok szkolny. 

 Głos zabrał także przedstawiciel Rady Rodziców – pan Adam Kloch, który życzył uczniom sukcesów w nowym roku 

szkolnym. 

W związku z ogólnopolską akcją „Przerwany Marsz…” wszyscy zebrani  wysłuchali hymnu „Polskich Dzieci 

Wojny”, wspominając tragiczne wydarzenia z września 1939 r.,  które  przerwały edukację polskim dzieciom i na 

kilka lat odebrały im spokojne życie. 

Ostatnim punktem uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami klas. 

        Nasza  redakcja  życzy wszystkim wspaniałego roku i przede wszystkim dobrego nastawienia, które jest                                       

najważniejsze. 

 Redakcja BT 

       …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rady na nowy rok szkolny 

      Szanujmy to,  że możemy się uczyć. Osiemdziesiąt 

lat temu, kiedy wybuchła II wojna światowa, dzieci 

nie mogły chodzić do szkoły, chciały po prostu 

spokojnie żyć, ale nie było im to dane. Tak samo 

jest teraz na przykład w Syrii, gdzie trwa wojna i 

dzieci nie mogą się uczyć i wraz z rodzicami 

walczą o przeżycie.  

      Doceńmy to,  że żyjemy w wolnym, spokojnym 

kraju, że  mamy dostęp  do kształcenia  i dołóżmy 

wszelkich starań, by ten rok był jak najlepszy. 

       A oto moje rady na nowy rok szkolny. 

       - Myśl pozytywnie i bądź uśmiechnięty. 

- Poznawaj przyjaciół i ciesz się, że możecie tyle 

czasu spędzać razem. 

- Szanuj innych, to i oni będą szanować ciebie. 

A teraz trochę praktyki: 

- Kiedy czytasz lekturę,  zaznaczaj karteczkami poszczególne fragmenty np. charakterystykę postaci lub ważne opisy. 

- Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Uporządkuj przybory szkolne, książki i zeszyty. 

- Miej czytelny zeszyt. Podkreślaj tematy, ważne informacje, definicje, ważne daty. 

- Ułóż sobie plan dnia, żebyś na wszystko miał czas. 

- Kiedy masz chwilę wolnego, spędzaj  aktywnie czas, najlepiej z  przyjaciółmi, a nie przy telefonie lub komputerze. 

- W szkole na przerwach nie siedź z telefonem pod ścianą, bo siedzisz całą lekcję, a przerwa to powinien być 

odpoczynek od siedzenia. 

                                                                                                     Powodzenia w imieniu całej redakcji BT 

                                                                                                         Karolina Kuracka   z VIb        

……………………………………………………………………………………………………………………………..   
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                          80. rocznica wybuchu II wojny 
W rocznicę wybuchu II wojny światowej w naszym mieście odbyło się mnóstwo  uroczystości upamiętniających 

tamte wydarzenia i przypominających bohaterskie postawy ludzi, którym przyszło się zmierzyć z tymi tragicznymi 

wydarzeniami. Nie zabrakło na nich obecności naszych uczniów i pocztu sztandarowego.  

6 września wzięliśmy  udział w symbolicznym pogrzebie majora Feliksa 

Kozubowskiego oraz dwóch nieznanych żołnierzy. Uroczyste wydarzenie rozpoczęło się 

od mszy żałobnej odprawionej w  kościele w parafii św. Wawrzyńca. Po 

wyprowadzeniu trumien nastąpił przemarsz konduktu na cmentarz przy ul. Traugutta. 

Po wspólnej modlitwie, trumny zostały złożone do grobu. Całość dopełniła uroczysta 

salwa honorowa 

Uczestniczyliśmy też w uroczystości 17 września na nowo wyremontowanym 

cmentarzu w Trojanowie, gdzie odbyła się msza polowa oraz apel pamięci.        

Byliśmy też  22 września  w miejscu pamięci  wymordowania przez hitlerowców 50 

żołnierzy   z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. 

Na początku powitano zgromadzonych gości m.in. wiceprezydenta Bydgoszczy i 

burmistrza Sochaczewa. Następnie odczytano krótki rys historyczny dotyczący zbrodni 

popełnionej na jeńcach w Boryszewie. Potem wprowadzono sztandary sochaczewski szkół podstawowych, w tym 

naszej. Mogliśmy także obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 

Występy naszych kolegów bardzo się podobały i nagrodzone zostały gromkimi brawami. Kolejnym elementem 

uroczystości była msza polowa odprawiona przez biskupa z Bydgoszczy. Po mszy przyszli żołnierze i podnieśli flagę 

państwową na maszt. Na zakończenie odczytano apel pamięci i uczczono pamięć pomordowanych salwą honorową. 

Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.  

Warto brać udział w takich uroczystościach, bo to wspaniałe, żywe lekcje historii, które  przypominają o ważnych 

momentach historycznych.  

                                                                                                                                        Adam Głuszek 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

                   Dzień Chłopaka  
30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. W tym roku 

dziewczyny z klas IVa i VIb zaskoczyły swoich kolegów, 

urządzając im prawdziwy test na męskość. 

Po krótkich życzeniach i kilku dowcipach o płci męskiej dziewczyny 

zaprosiły chłopców do udziału w quizie na męskość. Zadania były 

łatwe, ale wymagały odwagi i sprawności nie tylko fizycznej, ale i 

intelektualnej. Wśród zadań siłowych należało zrobić np. 10 przysiadów 

czy 10 pompek, co nie sprawiało im większych problemów. Więcej 

stresu mieli ci, którzy musieli powiedzieć wiersz lub zaśpiewać piosenkę. 

Jednak najwięcej nerwów przeżyli ci, którzy musieli wyznać dziewczynie 

miłość lub się jej, na niby oczywiście, oświadczyć. Śmiechu było co 

niemiara!  

Dziewczyny przygotowały również kolegom wróżby, z których chłopcy 

dowiedzieli się, jak będzie miała na imię ich przyszła wybranka serca. 

Na zakończenie każdy z chłopaków dostał krawat z napisem „Super 

chłopak” oraz drobne upominki od klasowej rady rodziców. 

Wszystkiego naj…, chłopaki!                    Dziewczyny z IVa i VIb 

                                                               …………………………………………………………………………….. 
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                   Wybory w RSU 
Jak zawsze na początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły 

wybierają opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jego nowy 

skład. 

Większością uczniowskich głosów nowym opiekunem Rady Samorządy 

Uczniowskiego została pani Małgorzata Kornacka, a którą nasi redaktorzy 

przeprowadzili ciekawy wywiad.  

11 października odbyły się wybory nowego samorządu. Oddano 204 głosy. Najwięcej uzyskała Nikola 

Giersz z Va- 86 głosów, która została przewodniczącą RSU, jej zastępcą będzie Amelia Kloch z VIII b (81 głosów), 

sekretarzem będzie Kinga Gniwek z VI c (37 głosów).Gratulujemy nowo wybrany członkom RSU i życzymy owocnej pracy.      

                                                                                                                                                                     Redakcja BT 

………………………………………………………………………………………………………………… 

            Wywiad z panią Małgosią 
-Jesteśmy z redakcji szkolnej gazetki „Bez Tytułu” i chcielibyśmy zadać Pani  kilka 

pytań, aby przybliżyć Pani osobę uczniom naszej szkoły. 

Na początku chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego zgodziła się Pani zostać opiekunem 

samorządu uczniowskiego? 
-Ponieważ lubię pracę z dziećmi,  z młodzieżą. Kiedyś już byłam opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego przez 3 lata i sprawiało mi to ogromną radość i frajdę. 

-Jaki ma Pani pomysł na jego poprowadzenie? 

-Pomysły? Bardziej chciałabym,  żeby to uczniowie mi je podawali. Już na pierwszym 

spotkaniu, dzieciaki wymyślały pomysły na różnorodne zajęcia, akcje.  

- Jakie na przykład? 
- Mnóstwo tego było, ale najważniejsze to Andrzejki z 

loterią, dyskoteki z zabawami, akcje charytatywne w szkole. 

Liczę na zaangażowanie  młodzieży i myślę, że się nie 

zawiodę. Od razu się pochwalę, że pierwszym  pomysłem 

jest konkurs na plakat- karykaturę nauczycieli. Trwa właśnie 

zbieranie prac. 

-Co chciałaby Pani wprowadzić nowego w życie w naszej 

szkoły? 

- Chciałabym,  aby to była przede wszystkim wasza szkoła,  

a nie nauczycieli, żebyście to wy mieli wpływ na to, jakie 

będą  imprezy, dyskoteki,  akcje. Żebyście to wy, uczniowie  

rządzili troszkę szkołą  przy oczywiście pomocy i akceptacji  

nauczycieli, żebyście mieli wpływ na to, co chcecie robić 

chociażby na przerwach. Marzę, aby  bardziej zaangażować 

uczniów i samorząd w życie szkoły. 

-Skąd Pani czerpie pomysły do pracy? 

-Hmm… pomysły do pracy…. Pomysły do pracy podsyłają 

mi dzieci, młodzież,  ale również poszukuję inspiracji w 

internecie czy w  publikacjach innych  szkół. Wszystkiego 

po troszku z każdego źródła, a naprawdę można ciekawie 

pracować z młodzieżą. 

-Co Pani sądzi o naszej szkole i jej uczniach? 

-Że to najlepsza szkoła,  w jakiej pracowałam i będę 

pracować dalej,  mam taką nadzieję. Bardzo mi się podoba, 

że jest to mała placówka, że każdego znam tego od 

pierwszej klasy aż  po ósmą,  bo wszyscy przechodzili przez 

świetlicę, gdzie ja obecnie pracuję. 

-A teraz chcielibyśmy przedstawić panią od strony 

prywatnej. Czy ma pani dzieci? 

-Tak. Mam 3-letniego synka, Stasia. Właśnie poszedł do 

przedszkola, no jak to powiedzieć,  nie jest zachwycony tym 

faktem. Powiedział,  że on chodzenia do przedszkola nie 

będzie lubił, a chodzi, bo musi.  

-Jak Pani spędza wolny czas? 

-Wolny czas?  Najczęściej  spędzam z synem. Odkąd 

wróciłam do pracy, nie mam go za dużo. Każdą chwilę 

poświęcam małemu. Bawimy się, czytamy, odpoczywamy 

albo gdzieś wyjeżdżamy. 

-Czym się Pani interesuje? 

-Interesuję się różnymi rzeczami. Lubię plastykę, lubię 

czytać. Uwielbiam  wycieczki, jazdę na  rowerze, spacery po 

lesie. Wszystkiego po troszku. Lubię oczywiście też swoją 

pracę, która daje mi mnóstwo zadowolenia i satysfakcji.  

- A praca w świetlicy. Co jest w niej trudne, a co 

ciekawe? 

-Ciekawe jest to, że nikt mnie nie ocenia, że mogę robić i 

organizować dla dzieci nie to,  co jest przewidziane w 

programie nauczania, tak jak na lekcjach,  ale to, co lubią 

robić dzieci. Organizuję dzieciakom  zajęcia 

kreatywne, sportowe. Nie muszę dzieci oceniać, nie muszę 

im stawiać ocen, nie muszę sprawdzać klasówek, pisać tych 

klasówek, wpisywać ocen do  dziennika. Jednym słowem, 

dzieci nie stresuję, a one z chęcią przychodzą na świetlicę. 

-Dlaczego została  pani nauczycielką? 

-Po dziś dzień zastanawiam się dlaczego, ale to był dobry 

wybór. Na początku nie chciałam być nauczycielem, ale 

później wszystko mi się zmieniło, a jak zaczęłam pracować, 

to naprawdę pokochałam tę pracę.  

-Dziękujemy pani za wywiad  i życzymy samych sukcesów 

w pracy w świetlicy i mnóstwo zapału, energii do pracy z 

Samorządem Uczniowskim.. 

-Dziękuję pięknie za miłą rozmowę. 

      

                           Wojtek, Weronika 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Czy jesteśmy tolerancyjni? 
Ostatnio na lekcjach języka polskiego rozmawialiśmy o tolerancji.  

Zastanawialiśmy się, czym jest tolerancja. Doszliśmy do wniosku, 

że to akceptowanie wszystkich jednakowo  bez względu na ich 

przekonania, religię, wygląd, kulturę, kolor skóry czy pochodzenie.  
Najpierw wykonaliśmy plakaty na ten temat, z których zrobiliśmy 

wystawę na głównym  holu i w sali 34, aby zwrócić uwagę innych 

uczniów na ten problem.  

Potem postanowiliśmy przeprowadzić niecodzienny eksperyment, 

sprawdzający, czy uczniowie naszej szkoły są tolerancyjni i jak 

traktują tych, którzy inaczej się zachowują lub wyglądają.  

W tym celu 20 września na jednej z przerw włożyliśmy 

niecodzienne przebrania, a potem obserwowaliśmy na terenie 

szkoły,  jak inni na nas reagują.  
Okazało się, że wywołaliśmy duże zamieszanie i zainteresowanie 

wśród uczniów z innych klas. Większość reagowała na nas 

śmiechem, ale nie złośliwym, lecz pełnym zainteresowania. 

Niektórzy robili zdjęcia albo chodzili za nami, obserwując nasze 

zachowanie, ale my tylko spacerowaliśmy w naszych odlotowych 

strojach. Na szczęście nie spotkaliśmy się z przejawami agresji czy 

nienawiści. To  znaczy, że młodzież naszej szkoły jest tolerancyjna 

i akceptuje niecodzienne zachowania. To samo można powiedzieć o 

nauczycielach, którzy podchodzili z uśmiechem do naszego 

niecodziennego wyglądu. To było ciekawe i zabawne 

doświadczenie. Niech żyje tolerancja! 

Niebawem kolejny eksperyment…                 Witold Barciński,  Adam Głuszek, Kacper Michnowski i Dominik Ziemiańczyk. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Słówka na dobry dzień 
Czasami niektórzy z nas nie są mili i sympatyczni wobec innych. 

Niewłaściwie się do nich odnoszą, patrzą na innych spod oka. Nie 

pomagają tłumaczenia, prośby. Dlatego uczniowie IVa wpadli na 

niecodzienny sposób, ale bardzo prosty. Ustawili w klasie słoik z 

napisem „Słówka na dobry dzień”. 

Na czym to polega? Do słoika ustawionego w klasie, do którego każdy 

ma dostęp, codziennie można  włożyć karteczkę z miłym słówkiem  do 

wybranej osoby. Potem 

karteczki są rozdawane 

adresatom. 

Okazało się, że to 

świetny pomysł. Wszyscy chętnie piszą do innych miłe słowa, 

w których chwalą wygląd, ubiór czy zachowanie kolegów i 

koleżanek. Czwartoklasiści zgodnie twierdzą, że miło jest 

otrzymywać od innych dobre słowa, a jeszcze przyjemniej je 

wysyłać. Tak uczymy się tolerancji i akceptacji oraz 

eliminujemy agresję z naszych zachowań. Może inni pójdą 

naszym śladem?                                                                      

Czwartoklaiści  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 
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Dzień Nauczyciela 

W naszej szkole obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej zaczęły się 

już w piątek, 11 października, kiedy to uczniowie niektórych klas, obok 

życzeń dla nauczycieli, wręczali  im symboliczne kwiaty i słodkie 

upominki. Jednak te najważniejsze uroczystości odbyły się we wtorek 15 

października.  

Uczniowie klas ósmych  i VIa pod kierunkiem pani Justyny Miziołek 
przygotowali prezentację oraz piękny montaż słowno- muzyczny, na który została zaproszona cała szkolna 

społeczność. 

Nie zabrakło również życzeń od pana dyrektora, Dariusza Kosińskiego, skierowanych do wszystkich pracowników 

szkoły, czyli  nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. 

Natomiast nasza redakcja z okazji Dnia Nauczyciela przeprowadziła sondę wśród uczniów 

na temat tego, jaki powinien być idealny nauczyciel, który z naszych nauczycieli 

najbardziej spełnia te cechy. Poprosiliśmy też  naszych respondentów o garść życzeń.  
Jakie zatem cechy, zdaniem uczniów, powinien mieć nauczyciel? 

Najczęściej wymieniane cechy idealnego nauczyciela to: wymagający, posiadający 

niezbędną wiedzę, czyli mądry i inteligentny, ale też wyrozumiały, z poczuciem humoru, 

mający krótką pamięć (szczególnie jeśli chodzi o nasze przewinienia), rozumiejący 

młodzież i jej problemy, robiący mało sprawdzianów; taki, który lubi swoich uczniów i swoją pracę; dobrze, żeby też 

czasami przymykał oczy na nasze niedociągnięcia i czasami odpuszczał nam sprawdziany, bo tych, szczególnie 

siódmo i ósmoklasiści, mają bardzo dużo. 

A jeśli chodzi o ulubionych nauczycieli, to każdy z uczniów ma swoich.  

Dużo sympatii budzi pani Joanna Papierowska, za to, że świetnie tłumaczy matmę, że jest przy tym  wyrozumiała    

i sympatyczna. Podobnie jak pani Ela Cieślak za poczucie humoru , optymizm i wyrozumiałość oraz za to, że kocha 

zwierzęta i ciągle o tym mówi (podobno ma dwa koty i małego yorka).  

Pani Justyna Miziołek za to, że jest sympatyczna i robi fajne przedstawienia. 

Uczniowie lubią też pana od geografii za spokój i ciekawe  lekcje, panią Justynę Świderską od najtrudniejszych 

przedmiotów, czyli od chemii i fizyki, za to, że dobrze tłumaczy  czy zawsze spokojną i opanowaną panią Olę Ciurę. 

Dla chłopaków ideałem nauczyciela jest oczywiście pan Daniel Głowacki, nasz wuefista, który z poświęceniem i 

prawdziwymi sukcesami rozwija nasze talenty sportowe. 

Czego my, uczniowie, życzymy naszym nauczycielom w dniu ich święta? 

Zdrowia, zadowolenia z pracy i z nas, uczniów; radości i pogody ducha, cierpliwości i wyrozumiałości, jeśli chodzi o 

nasze postępy w nauce. Niektórzy chcieliby, żeby nasi nauczyciele nie byli bardzo pamiętliwi i dociekliwi, żeby 

odpuszczali nam na lekcjach, nie pytali i nagminnie nie stresowali ciągłymi klasówkami. I żeby nie zadawali nam prac 

domowych, szczególnie na weekendy! 

Tego Wam życzymy, Kochani Nauczyciele! Wszystkiego naj… 

                                                                                                             Uczniowie SP 2 
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  Nr 1,   rok szkolny  2019/2020                                                    WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

 

Warto przeczytać 
Przedstawiciele naszej redakcji postanowili propagować czytelnictwo. O tym, że coraz rzadziej 

zaglądamy do książek wiadomo od dawna. Najczęściej czytamy, niestety, tylko lektury, które omawiamy na 

lekcjach języka polskiego. Niektórzy idą jednak na łatwiznę i zamiast do książki, zaglądają tylko do jej 

opracowania albo ograniczają się do obejrzenia jej  adaptacji filmowej.  
A przecież wiadomo, że to właśnie książki najbardziej rozwijają naszą 

wyobraźnię, bogacą nasz język i pobudzają umysł do wysiłku 

intelektualnego. 

Na szczęście wśród nas jest wielu prawdziwych fanów czytelnictwa, dla 

których książka i czytanie to najlepszy sposób na spędzanie czasu wolnego. 

Należy do nich Witek Barciński z VIb. 

Oddajmy zatem głos Witkowi. 

Trzy lata temu seria książek „Magiczne drzewo” była moją ulubioną, 

czytałem ją z zapartym tchem, obejrzałem również serial i film 

pełnometrażowy, który zdobył statuetkę Emmy Award - odpowiednik 

Oscara. 

Seria książek ,,Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszka przedstawia 

fantastyczne i zaskakujące przygody trójki przyjaciół: Gabi, Kukiego, 

Blubka oraz ich psa Budynia. ,,Czerwone krzesło” to pierwszy tom ich przygód. 

 W serii ,,Magiczne Drzewo” ukazały się: ,,Czerwone krzesło”, ,,Tajemnica 

mostu”, ,,Olbrzym”, ,,Pojedynek”, ,,Gra”, ,,Cień smoka”, ,,Świat ogromnych”, 

,,Inwazja”, ,,Berło”, ,,Czas robotów”. 

Polecam wszystkim te książki! 

Warto tez, moim zdaniem sięgnąć po książkę ,,Hobbit czyli tam i z powrotem” 

J. R. R Tolkiena , ponieważ jest to bardzo interesująca powieść, opowiadająca o 

przygodach hobbita Bilba, który postanawia wyruszyć w niebezpieczną podróż 

wraz z trzynastką krasnoludów i czarodziejem Gandalfem. Chcą oni odbić 

krasnoludzki skarbu z łap złego smoka. 

Przeżywają wspaniałe przygody, po drodze spotykają wiele różnych stworzeń 

nastawionych wobec nich przyjacielsko lub wrogo. Pod koniec staczają 

niebezpieczną bitwę.  

Czytając tę książkę, cały czas byłem ciekawy, co się stanie za chwilę. 

Według mnie, powieść Tolkiena to arcydzieło wszech czasów, które  gorąco polecam do przeczytania 

każdemu!. 

                                                        Witold Barciński 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

           A teraz może ktoś rozwiąże rebus przygotowany przez Marcela z VIb? 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                
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  Nr 1,   rok szkolny  2019/2020                                                    RADY I PORADY 

                Co dalej siódmoklasisto?  

Spodziewałam się, że w klasie 7 będzie ciężko, ale nie jest aż. Wiedziałam, że 

nauki będzie więcej, bo dochodzą nowe trudne przedmioty: geografia, chemia, 

fizyka i  język niemiecki, a przyroda zamienia się w biologię.  

Pani od chemii i fizyki jest naprawdę miła i choć uczy trudnych przedmiotów,  

jest bardzo wyrozumiała.  

Jaki jest mój sposób na naukę? Należy uczyć się systematycznie i uważać na 

lekcjach, To połowa sukcesu.  

Warto się zgłaszać oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach.   

Uczę się dość sporo, ponieważ chcę mieć dobre stopnie i dostać się do dobrej szkoły. Uważam, że najwięcej 

wiadomości wynosimy z lekcji! Ważna jest też regularna nauka i nieodkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę. 

Zawsze warto mieć wszystko ułożone i zaplanowane: odpowiednia ilość nauki i czas dla siebie.  

Należy pamiętać, że nikt nie jest wszechwiedzący,  nie jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkiego. Uczmy się tego, co 

nas interesuję, ale nie rezygnujmy z pozostałych przedmiotów, bo czeka nas egzamin ósmoklasisty, którego wyniki 

przesądzają, do jakiej szkoły pójdziemy. Nie bójmy się nowych wyzwań! Damy radę, a nauczycieli prosimy o 

wyrozumiałość! 

                                                                                                                                  Maja Borowska 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Jak nie zwariować, czyli Adam radzi 

Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Postaram się przedstawić kilka 

sposobów, które ułatwią wam naukę. 

Przed przystąpieniem do nauki wyjdź na dwór (od 15 do 175 minut). Dzięki temu 

dotlenisz mózg, pomoże to w szybszym zapamiętywaniu. 

Przygotuj swoje stanowisko pracy: posprzątaj biurko, odłóż telefon i inne rozpraszacze. W tle 

można sobie puścić muzykę, ale nie za głośno. 

Co jakiś czas rób sobie krótkie  przerwy od nauki, ale bez telefonu. 

Nie jedz za dużo przed nauką, bo będziesz zmęczony i nie będziesz miał siły. 

Nawet jeśli uczysz się na dzień przed sprawdzianem, nie zarywaj nocy, tylko wstań wcześnie rano i wtedy powtórz 

wiadomości. 

Oprócz tego polecam kilka aplikacji pomagających w nauce. Oto one: 

My exams — w tej aplikacji uporządkujesz wszystkie swoje sprawdziany i będziesz dostawał powiadomienia na 

telefon, dzień przed zaplanowanym sprawdzianem. 

Photomath — ta aplikacja posiada zawansowany kalkulator i po zrobieniu zdjęcia działania matematycznego podaje 

rozwiązanie i jak do niego dojść. 

Grammaly -— jeśli w tej aplikacji wpiszesz np. wypracowanie po angielsku, od razu wyłapie i poprawi błędy. 

Idealna jeśli ktoś mam problem z angielską pisownią. 

A tu macie linki do tych aplikacji: 

Android Exams Countdown: https://play.google.com/store/apps/de...  

Photomath: https://play.google.com/store/apps/de... 

Grammaly: https://play.google.com/store/apps/de... 

iOS Exams Countdown: https://apps.apple.com/us/app/exam-co... 

Do tych i do innych aplikacji szczegółowy opis znajdziecie tu: 

https://youtu.be/FxNPQETQ9A4  

                                                                          To miłej nauki!  Adam Głuszek 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                             

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Duk.co.beyondlearning.examcountdown&event=video_description&v=FxNPQETQ9A4&redir_token=x7Lmtrq6dn5mcPjdEitEnHK5Yl18MTU2ODk5NDUwM0AxNTY4OTA4MTAz
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.microblink.photomath&event=video_description&v=FxNPQETQ9A4&redir_token=x7Lmtrq6dn5mcPjdEitEnHK5Yl18MTU2ODk5NDUwM0AxNTY4OTA4MTAz
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.grammarly.android.keyboard&event=video_description&v=FxNPQETQ9A4&redir_token=x7Lmtrq6dn5mcPjdEitEnHK5Yl18MTU2ODk5NDUwM0AxNTY4OTA4MTAz
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fexam-countdown-lite%2Fid873279955&event=video_description&v=FxNPQETQ9A4&redir_token=x7Lmtrq6dn5mcPjdEitEnHK5Yl18MTU2ODk5NDUwM0AxNTY4OTA4MTAz
https://youtu.be/FxNPQETQ9A4
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  Nr 1,   rok szkolny  2019/2020                                                    MAM TALENT 

                   Mam talent 
Zapraszamy do nowego cyklu naszej gazetki, w którym będziemy 

prezentować uzdolnionych uczniów. 

Pierwszą bohaterką szkolnego „Mam talent” będzie Agata Kłosowska  

z VII b, która pod postacią cichej, skromnej dziewczyny,  skrywa prawdziwą 

muzyczną pasję. Wywiad z Agatą przeprowadziły Natalia Libera i Roksana 

Skorupska. 

- Skąd pomysł na uczęszczanie do szkoły muzycznej? 

- Od zawsze marzyłam o tym, by nauczyć się grać na jakimś instrumencie i w końcu 

wybrałam gitarę. 

- Czemu gitara, a nie inny instrument muzyczny? 

- Sama gra na gitarze sprawia mi ogromną 

przyjemność. Dźwięki  też są wspaniałe.  

- Co czujesz,  gdy grasz? 

- Czuję relaks, spokój, odlatuję w inny piękny świat. 

- Jak długo trwa twoja przygoda z gitarą? 

- Dokładnie 5 lat, czas szybko leci, a ja coraz bardziej 

lubię grać na mojej ukochanej gitarze. 

- Co czułaś na początku nauki? 

- Stres, bo początki nigdy nie są łatwe, trzeba trochę 

uporu i przede wszystkim chęci. 

- Co czujesz, gdy  grasz przed publicznością? 

- Czuje się sobą. Lubię, gdy moja gra podoba się 

innym. To daje mi motywacje do dalszej nauki. 

- Co chcesz osiągnąć przez granie na gitarze? 

- Hmm. W przyszłości chciałabym grać w jakimś 

dobrym zespole. 

- A jak się widzisz za 10 lat? 

- Spełnią się moje marzenia i na pewno będę dobrze 

grała  w popularnym zespole. 

-  A gdyby nie gitara to jaki inny instrument?. 

- Być może fortepian. 

- Ostatnie pytanie, a raczej zadanie. Spróbuj zachęcić 

czytelników do zapisania się na zajęcia w szkole 

muzycznej. 

- Zapraszam wszystkich na zajęcia do szkoły 

muzycznej,  ponieważ tu  możesz rozwijać swój talent 

muzyczny, ucząc się gry  na ulubionym  instrumencie 

pod okiem fachowej kadry nauczycielskiej. 

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy spełnienia 

muzycznych planów. 

                                                                                                                                Roksana i Natalia 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                    I znowu czas na myślenie, do którego zachęca Marcel            

                                                                                                                              
     

1                   
 

  
2           

         

  
3               

       

    
4               

     

    
5           

       

    
6       

         

     
7           

      8                 
        

 
9             

         

      
10         

       

                                  1. Tak nazwano Korę po wyjściu za mąż 

         2. Autor Iliady i Odysei 

            3. Jej puszka przynosi nieszczęście. 

         4. Bogini łowów 

             5. Stolica Grecji 

             

6. Opowieść o bogach 

            7. Tata Ikara 

              8. Syn Minosa 

             9. Kanibal wśród Bogów 

           10. Królował na Olimpie 

            

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                  Kącik Poetycki 
W naszym kąciku poetyckim najpierw zapraszamy do wierszy o przyjaciołach uczniów klasy Va. 

      Przykoleś 
Przy jak przyjaciel, 

Walczę z nim tylko na macie. 

Koleś, niby każdy wie, 

Co pod tym słowem kryje się. 

Ale jak się zastanowić, 

Przyjaciela trudno zdobyć. 

Ja mam swego przyjaciela, 

Jak mi smutno…rozwesela. 

Jakby krzywda mi się działa, 

Pomoc jest od niego niemała. 

Na nim można, jak na Zawiszy, 

Co zawsze mnie bardzo cieszy. 

                             Igor Szymański 

          Mój kumpel 

  „Mój kumpel”                     

                       Mój kumpel, jak zawodowy rysownik, 

Tworzy niezwykłe rysunki. 

Ma duży talent, 

Malując tak piękne malunki. 

Lubi tańczyć breakdance – 

- tak wywija figury – 

Niczym dzikie kangury. 

Mój kumpel to spoko gościu jest. 

Razem siedzimy w ławce 

I z nim zawsze fajnie jest.  

Wiktor Jażdżyk 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mój Kumpel 

Mój kumpel 

To gościu jest nie od parady 

Pożyczy mi gumkę, 

Daje dobre rady. 

Jest szybki i zwinny, 

Jak niejedno zwierzę.  

Lubi wyczynową jazdę na rowerze.  

Z mym kumplem do domu 

Ze szkoły wracamy. 

Często się śmiejemy 

I dużo gadamy. 

Z nim zawsze 

Mamy wspólne tematy, 

Gdy znasz takiego kumpla 

- to jesteś bogaty. 

  Paweł Bodal 

 

A teraz wiersze o jesieni uczniów z VIb 

Jesień 

Dla jednych smutna,  

Dla drugich wesoła. 

Nagle staje się zimniej 

I liście spadają z drzew. 

Z zegarkiem chyba coś się stało,  

Bo nocka jest dłuższa, 

A dzień krótszy. 

Mnie to nie przeszkadza, 

Lecz jeszcze z trudem 

Wstaje mi się do szkoły. 

Ja lubię jesień.  

                     Amelia Jaskulska 

*** 

A kiedy 

Z tych kropel 

Srebrzyste kałuże się splotą, 

To moja głowa 

W nich swoje odbicie ogląda. 

 Karolina Kuracka 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                  Kącik Poetycki(cd) 
A kiedy jesień… 

Kiedy patrzę 

Na jesienną drogę, 

To budzi we mnie trwoga. 

Kończy się ciepły wrzesień, 

Przychodzi chłodna jesień, 

Drzewa kolory zmieniają, 

Ptaki pięknie ćwierkają 

I to właśnie jesień cała 

Kolorowa piękna i wspaniała.                                

Barbara Krupa 

 

        *** 

Gdy już minie wrzesień, 

Idzie do nas jesień. 

Za naszymi oknami 

Spadają liści godzinami, 

Ptaki odleciały, owoce pospadały 

Idzie pani jesień, kończy się już wrzesień 

                                   Amelia Orlińska

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

               I na koniec próbka zdolności poetyckich naszych czwartoklasistów

Kotek Filemonek  

Mały, kudłaty, miauczy i drapie. 

Siedzi przy misce i mlekiem chlapie. 

Za myszą całe dnie gonić potrafi, 

Czasem chrapnąć mu się przytrafi. 

                        Nikola Chmura 

Kasztany 

Zbieramy kasztany, 

Robimy w nich dziurki, 

A wtedy je można nawlekać na sznurki. 

Tak robi się lejce, 

 Naszyjnik z korali. 

Kasztany, kasztany 

Będziemy zbierali. 

                  Kinga Łańczak 

Lody 

Świeci słońce, pada deszcz,  

A ja lody lubię jeść. 

Nie klopsiki, nie schabowe 

Tylko lody karmelowe. 

Moją pasją lody są, 

Takie pyszne, ot i co! 

                Blanka Duda 

Szkoła 

Idę rano do szkoły 

Rześki i wesoły. 

Gdy przekraczam szkolne drzwi, 

Z trwoga myślę: kartkówka dziś! 

Ze strachem myślę tak: 

Przecież wiedzy u mnie brak! 

               Oliwier Grupa 

Słoń 

Był sobie słoń o imieniu Jabłoń.  

W ZOO wszyscy go lubili, 

Jego głos na trąbie bardzo cenili. 

Jabłoń bardzo się denerwował, 

Gdy ktoś strasznie hałasował. 

               Gabriela Dymek 

 

Dziewczyna i miód 

Na gałązce siedzi ptak,  

dzióbkiem zjada jarzębinę 

i spogląda na dziewczynę,  

która przyszła do ogrodu 

gdzie zebrała resztki miodu. 

              Romana Pavuchak 

 

Pani królikowa 

Płacze pani królikowa  

W klatce pod drzewem, 

Gdzie ptaki zanoszą się śpiewem, 

Pan królik miał być na obiedzie,  

a chyba zapomniał o bożym świecie. 

 

Nagle zjawia się pan królik,  

Wesoły, radosny. 

Spóźniłem się mój diamencie, 

Bo szukałem wiosny. 

           Nikodem Buczek 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Nr 1,   rok szkolny  2019/2020                                                   Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Humor zeszytów szkolnych 
Zapraszamy do lektury waszej ulubionej rubryki, w której znajdziecie garść 

zabawnych zdań z uczniowskich wypracowań. 

- Mam kilka wad, lecz je pomijając, jestem fajny. 

- Pomimo dużych niedoskonałości w moim ciele, bardzo je lubię. 

- Moimi marzeniami było, aby mieć płatną pracę. 

- Pierwsze dni na rowerze były ciężkie. 

- Pierwszy raz spadłam z konia, skręciłam sobie kostkę i byłam cała w kupie konia. 

- Rodzice i przyjaciele są dla mnie najważniejsi, bez których życie nie miałoby nonsensu. 

- Obiady są takie sobie, najbardziej smakuje mi bułka z masłem. 

- Widząc jak wyjeżdżasz, poczułam zazdrość o inne planety.  

- Usuwałeś ze mnie zbędne szkodniki. 

- Mały Książę uciekł na żmii, bo było tu niebezpiecznie. 

………………………………………………………………….. 

Uśmiechnij się 
Zapraszamy do zabawnych dowcipów o szkole i nauczycielach. 
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