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                Nasza nowa Rada  Samorządu  Uczniowskiego 

Od redakcji 
Witamy w kolejnym wydaniu „Bez Tytułu”! Pierwszy numer gazetki po jej 

reaktywacji okazał się sukcesem! Musieliśmy 

dodrukowywać kolejne egzemplarze, aby 

zaspokoić ciekawość wszystkich czytelników. To 

miłe! 

Mamy nadzieję, że kolejne wydanie wzbudzi nie 

mniejsze zainteresowanie , tym bardziej, że 

znajdziecie w nim ciekawe artykuły, np. w cyklu 

„Bliskie spotkania” wywiady z nauczycielami o 

tym, jakimi byli uczniami, garść zabawnych 

zdanek z Waszych zeszytów czy opowiadania 

z życia wzięte o najlepszym lub najgorszym 

dniu w szkole.  

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 

specjalny świąteczny dodatek, a w nim wywiad ze św. 

Mikołajem, z  jego… reniferem, przepis na ozdobę świąteczną czy też o tym, jak 

spędzamy święta w naszych domach. No i sonda „Mikołajkowe marzenia”.  Czytajcie 

„Bez Tytułu”, to najlepsza szkolna gazetka w naszym mieście. Ponadto do każdego 

egzemplarza gazetki dodajemy gwiazdkowy prezencik! Wszystkiego najlepszego z 

okazji świąt Bożego Narodzenia!!! 

                                                                                                    Redakcja 
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Nowa Rada SU 
W ostatnich dniach października odbyło się 

głosowanie do Rady Samorządu Uczniowskiego, w 

którym wzięło udział 115 osób. 
 Najwięcej głosów zdobyła Gabrysia Maciejewska z VIa, 

która została przewodniczącą, jej zastępcą – Agata 

Walędziak z VI b. Funkcję sekretarza obejmie zaś Wiktoria 

Giersz z IV b. Nową funkcję opiekuna sekretarza 

powierzono Agacie Dąbrowskiej z VIa!  

Gratulujemy nowej Radzie SU i życzymy owocnej pracy. 

 
Gabrysia Maciejewska- przewodnicząca RSU 

(wywiad z Gabrysią - str.7) 

 

Jesienna wyprawa 
 

Szóstoklasiści wraz z uczniami 

klasy Va odbyli ciekawą 

wycieczkę do Płocka. Głównym 

jej punktem było obejrzenie 

adaptacji teatralnej „Ani z 

Zielonego Wzgórza” w płockim 

teatrze.  
 

Sztukę o losach rudowłosej Ani Schirley oglądaliśmy z dużym zainteresowaniem, porównując wersję 

książkową z wizją teatralną. 

Potem, korzystając z pięknej jesiennej pogody relaksowaliśmy się podczas spaceru po nadwiślańskim 

bulwarze i molo. Mogliśmy też podziwiać te same widoki z wysokiej skarpy.  

Na zakończenie zwiedziliśmy płocką katedrę, oglądaliśmy replikę słynnych drzwi gnieźnieńskich. Na 

zakończenie poszliśmy zobaczyć pomnik 

wielkiego poety, Władysława Broniewskiego, 

który urodził się w Płocku. 

To była fajna wycieczka, będąca pożegnaniem 

pięknej złotej polskiej jesieni. Mamy nadzieję, 

że kolejna wycieczka będzie równie udana i 

ciekawa. 

                     Agata 

 

 
          

Wszystkich Świętych 
1 listopada Dzień Wszystkich Świętych jest dniem 

wyjątkowym.  
Odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalamy znicze, 

będące symbolem naszej pamięci, modlimy się za ich 

dusze. Nie zapominamy też o poległych żołnierzach, 

którzy leżą w bezimiennych mogiłach. Im też należy się 

nasza pamięć i cześć, bo dzięki ich ofierze my możemy 

cieszyć się wolnością i żyć w pokoju. 
 Oskar Orlicki  kl.IVb 
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Nasze sukcesy 
Październik i listopad to czas nie tylko intensywnej nauki, ale i pierwszych sukcesów w konkursach, w 

których braliśmy udział. Poniżej przedstawiamy najważniejsze osiągnięcia naszych uczniów. 

                                       *** 
W Zespole Szkół im. F. Chopina  w Chodakowie odbywały się 

dwa konkursy:  Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

„ Ortoludek” oraz I Powiatowy Konkurs Piosenki 

Patriotycznej. W obydwu konkursach uczennice naszej szkoły 

odniosły sukcesy . Paulina  Targaszewska  z kl. VI a zajęła II 

miejsce w powiecie w konkursie ortograficznym, a Julia  

Górnicka z kl. V b  zajęła I miejsce w konkursie piosenki 

patriotycznej, śpiewając  utwór  „Taki kraj”. Uroczyste rozdanie 

nagród i wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się  13 

listopada 2013 r.  w  Zespole Szkół  im. F. Chopina.  

                                        *** 

 Uczniowie naszej szkoły i uczcili  95. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości poprzez  udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Niepodległa” 

organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.  

 W tegorocznej edycji konkursu należało wykonać pocztówkę  przypominającą różne okoliczności obchodów 

Święta Niepodległości w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez II wojnę światową, lata powojenne, 

okres PRL-u, czas stanu wojennego, aż do roku 1989. Aktywnie w 

realizację tego projektu na kole historycznym włączyła się klasa IV a: 

Gabrysia Bombrych, Kinga Tonderska, Inga Ert Ebert, Ola 

Olejczniczak, Zuzia Krendzelak i Ola Libera. Piękną pracę wykonał 

również Mateusz Chaber z klasy IV b, ale jury konkursu doceniło 

pocztówkę Pauliny Targaszewskiej z klasy VI a. 

 19 listopada 2013 roku w Muzeum Niepodległości w 

Warszawie, byłym Pałacu Radziwiłłów, odbyła się uroczysta gala, na 

której Paulina Targaszewska z VI a odebrała dyplom z 

wyróżnieniem oraz nagrodę książkową za wykonanie patriotycznej 

pocztówki. W jej kategorii wiekowej nadesłano aż 80 prac z całej 

Polski. Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci wzięli udział w lekcji 

muzealnej o historii Orła Polskiego w symbolach narodowych.  

                                                                                *** 

Kolejny znaczący sukces, tym razem plastyczny zajęła Agata Dąbrowska z kl. VI a, która w wojewódzki m 

konkursie  plastycznym   „ Jesienny pejzaż wsi”  

ogłoszonym  przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  

zajęłaI miejsce w kategorii KOLAŻ  dla dzieci w wieku 

12-13 lat. Zwycięską pracę prezentujemy obok. 

                                          *** 

Mamy też sukcesy w konkursach polonistycznych. 

Damian Trusiński z VI a zakwalifikował się do etapu 

wojewódzkiego, przechodząc z powodzeniem eliminacje 

rejonowe w Płocku  w kuratoryjnym konkursie języka 

polskiego.  

Natomiast w konkursie retorycznym organizowanym przez 

Teresiński Ośrodek Kultury w ramach Powiatowych Dni 

Retoryki, które odbyły się 27 listopada w kategorii 

przemówienie Brązowego Cycerona zdobyła Patrycja Ogrodowska z VI b, a wyróżnienie – Gabrysia 

Maciejewska  z VI a. Patrycja wygłosiła przemówienie   „Stop pracom domowym”, a Gabrysia zajęła się tematem 

„Kto zrozumie nastolatkę”.  

                                                                                    ***                                         

Sukcesem zakończył się też dla naszych uczniów ogólnopolski konkurs „Wyczaruj misia”, w którym Natalia 

Marciniak zajęła II miejsce za opowiadanie pt. „Miś ożywa”, a Inga Ert- Eberdt z IVa zdobyła wyróżnienie za 

opowieść „Inga w Krainie Sławnych Misiów”. Wyróżnione prace drukujemy w dziale „Nasza twórczość”. 
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Niepodległość i my 
Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez nasz kraj 

niepodległości  przedstawiciele naszej szkoły i 

poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystej 

Mszy świętej za ojczyznę w kościele św. 

Wawrzyńca. Odprawiali ją trzej proboszczowie 

sochaczewskich parafii, a jej odświętny charakter 

podkreślił występ Chóru Towarzystwa 

Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej. 

 

Niezapomniana wycieczka  
do Warszawy 
6 listopada klas czwartych wraz z 
wychowawczyniami udali się na wycieczkę autokarową do Warszawy.   
Plan wycieczki był bardzo bogaty   i przewidywał odwiedzenie wiele ciekawych miejsc.  

Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum Techniki, które 
mieści się w Pałacu Kultury i Nauki.  
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy: jedna brała udział w 
lekcji muzealnej  ,, Od tam-tamów do e-maila – o 
porozumiewaniu się na odległość”, druga zaś miała czas na 
zwiedzanie muzeum, potem grupy zamieniły się.  

Następnym punktem wycieczki było Centrum 
Olimpijskie.  Naszym przewodnikiem była Pani Katarzyna 
Deberny – słynna żeglarka która brała udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Pani Kasia zabrała nas 
do Sali, gdzie obejrzeliśmy film, przedstawiający jej karierę 
związaną z żeglarstwem oraz sukcesy Polskich 
Olimpijczyków. Każdy z nas dostał gazetkę „Olimpionik”, 
znaczki centrum Edukacji Olimpijskiej i autograf pani 
Katarzyny. 

Z Centrum Olimpijskiego pojechaliśmy na Stare 
Miasto – ostatni punkt wycieczki. Tam zobaczyliśmy Zamek 

Królewski, kolumnę Zygmunta, Drzwi Anielskie, 
Zaczarowanego Misia i Katedrę św. Jana.  

Mieliśmy również czas wolny na zakup pamiątek. 
Wracając  do autokaru, zjechaliśmy najdłuższymi schodami 
ruchomymi w Warszawie. 

Nadszedł czas na powrót do domu. W drodze 
powrotnej oglądaliśmy film pt: „W Krainie Oz”. Mimo 
zmęczenia po ciężkim dniu, dobry humor dopisywał 
wszystkim. 
Do domu wróciliśmy ok. godz. 18, pełni wrażeń, wspomnień 
i pamiątek. Oczywiście wykonaliśmy kilka pamiątkowych 
zdjęć, aby zobrazować wszystkim naszą wyprawę. 
Z niecierpliwością czekamy na następną wycieczkę. Mam 
nadzieję, że wspólnie zwiedzimy niejedno miasto. 
                                                                                                                                                                                                 
Wiktoria Giersz 

Andrzejkowe Święto 

 

Andrzejki stały się świetnym pretekstem do zorganizowania w szkole niezwykłego dnia wróżb połączonego 

z dobrą zabawą podczas szkolnej dyskoteki. 
W rolę DJ-a  wcieliła się pani Ola Kłos, która 

przygotowała na ten dzień najgorętsze hity 

taneczne. 

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego pod 

kierunkiem pani Małgorzaty Kornackiej, stanęła 

na wysokości zadania. Dziewczyny z RSU, jak 

przystało na ten czarowny dzień, wystylizowały 

się na prawdziwe wiedźmy, które na dolnym holu 

w specjalnie przygotowanych stanowiskach 

wróżyły przyszłość wszystkim chętnym. Można 

było poznać imię przyszłego męża lub żony,  

zawód wykonywany  w przyszłości, zobaczyć, 

jakim się będzie w najbliższym roku lub poznać 

jakąś dobrą radę.  

Cieszy fakt, że dobrej zabawie towarzyszyła 

zbiórka grosików dla dzieci z Domów Dziecka w 

ramach akcji „Góra Grosza”.  
                                     Andrzejkowe czarownice 

 
 



Z historią w tle Z historią w tle Z historią w tle Z historią w tle Z historią w tle Z historią  

Maria Konopnicka i  przyjaciele 
  7 listopada 2013 w naszej szkole 
świętowaliśmy 95.rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości po 123 latach 
zaborów. 
 Z tej okazji uczniowie klasy V b zaprezentowali 
przedstawienie „Maria Konopnicka i jej przyjaciele”, do 
którego scenariusz napisała opiekunka koła 
historycznego, pani Agnieszka Sławińska, a pani 
Katarzyna Milczarek przygotowała przepiękny wystrój 
sceny, który podkreślał uroczysty charakter tego 
święta.  
 Uczniowie klasy V b jeszcze w październiku 
postanowili przygotować uroczyste obchody Święta 
Niepodległości. Oczywiste było dla nich, że przewodnią 
postacią tych uroczystości będzie Maria Konopnicka – 
patronka  nasze szkoły. W jej postać wcieliła się 
urodzona Julia Komosa z klasy V b, która poprzez 
dojrzałą interpretację, oddała  piękno twórczości Marii Konopnickiej i wzniosłość jej słów, skierowanych do zniewolonego narodu. 
                                                                             „...Kto czuwa ze mną ? 

W noc cichą, w noc ciemną, 

    Gdy zmrok przejrzysty nad ziemią zapada, 
Niosąc sny lekkie, z mgły srebrnej utkane, 

Gdy tylko gwiazda oczy zadumane, 
Otwiera w ciemnych lazurach drżąc blada, 

Kto czuwa ze mną...” 
M. Konopnicka, „Noce letnie” 

 Michał Sikora świetnie wcielił się w rolę szalonego profesora muzyki, który starał się nauczyć dzieci śpiewać pieśni 
patriotyczne. Profesor zaprosił poetkę, Marię Konopnicką i razem pomagali uczniom odnaleźć oraz poczuć ducha patriotyzmu. 
Przywołali duchy postaci historycznych -  Teklę (w tej roli Oliwia Rogowiec z V b) oraz Tymka ( w tej roli Oskar Orlicki z IV b) – 
dzieci z Wrześni. Do nich dołączyli energiczni uczniowie: Emilka Graniak oraz Maksymilian Stępiński z IV b, którzy  recytowali 
wiersz Marii Konopnickiej „O Wrześni” napisany w 1901 roku. Na święto Niepodległości zaproszono także Elizę Orzeszkową ( w tej 
roli poważna i niezastąpiona Kasia Borowiak  V b), która opowiedziała o powstania styczniowym w 1863 roku. Pojawił się również 
Fryderyk Chopin – w tej roli wystąpił Mikołaj Swądrowski z klasy V b, który z wrodzonym taktem i w stroju z epoki, ukazał cały 

wdzięk tej postaci podczas grania „Etiudy rewolucyjnej” 
nawiązującej do walki i poświęcenia Polaków w czasie 
powstania Listopadowego w 1830r. Nie zabrakło 
przebojowej Marty Maciejewskiej w roli działaczki 
„Solidarności”, która zagrał na gitarze i zaśpiewała piosenkę 
Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Sebastian Szewczyk 
zarecytował dzieciom wiersz Marii Konopnickiej „Dom” - 
odnoszący się do zniewolonej Ojczyzny: 

„...Kochasz ty dom, rodzinny dom, 
Co w letnią noc, skroś srebrnej mgły, 

Szumem swych lip wtórzy twym snom, 
A ciszą swoją koi twe łzy... 

 
Kochasz ty dom, rodzinny dom, 

Co wpośród burz, w zwątpienia dnie, 
Gdy w duszę ci uderzy grom, 

Wspomnieniem swym ocala się...”. 
Zuzia Bugaj z klasy V b wyjaśniła wszystkim, że Maria Konopnicka zawsze używała przenośni, pisząc o ukochanym 
kraju. Gwiazdą przedstawienia była Julia Górnicka z klasy V b, tegoroczna laureatka  Powiatowego Konkursu Pieśni 
Patriotycznej. Dwa razy bisowała, a wielu nauczycielom i dzieciom zakręciła się łza podczas wykonywanego przez nią 
utworu. Całość przedstawienia, co oczywiste, zakończono odśpiewaniem „Roty” - najbardziej znanym, patriotycznym 
utworem Marii Konopnickiej – śpiewała cała sala.  
                                                                                                                                  Agnieszka Sławińska 



Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania 
W tym numerze „Bez Tytułu” Zapraszamy do ciekawych wywiadów z naszymi nauczycielami na temat ich 

szkolnych lat. Zapytaliśmy o ich ulubione szkolne przedmioty i te najbardziej znienawidzone, o zdarzenia ze szkoły, 

które do dziś pamiętają no i o najciekawsze, czyli pierwsze sympatie i zauroczenia. Życzymy dobrej zabawy. 

Pani Mirka Wieczfińska 
-Jaką była pani uczennicą? 

-Byłam dobrą i grzeczną uczennicą. 

-Jaki był pani ulubiony przedmiot? 

-Moim ulubionym przedmiotem był język polski. 

-Czego najbardziej nie lubiła pani w szkole? 

-Nikt tak jak ja nienawidził klasówek! 

-Jakie zdarzenie ze szkoły pozostało na zawsze w pani 

pamięci? 

-Zawsze razem z panią polonistką sprawdzałam dyktanda, 

ponieważ pisałam je bezbłędnie. To było prawdziwe 

wyróżnienie, z czego byłam bardzo dumna. Mimo że przed 

nami były stosy zeszytów. 

-Pierwsza sympatia, miłość?  

-Moją pierwszą miłością był Zbyszek. Poznaliśmy się na 

kolonii. Spędzaliśmy razem dużo czasu. Potem oboje 

wyjechaliśmy na studia i więcej się nie spotkaliśmy. 

Pani Joanna Papierowska 
-Jaką była pani uczennicą? 

-Uczeń był ze mnie niepokorny, energiczny, ale pełen 

humoru. 

-Jaki był pani ulubiony przedmiot? 

-Moim ulubionym przedmiotem była oczywiście 

matematyka. 

-Czego najbardziej nie lubiła pani w szkole? 

-Nie lubiłam języka polskiego. W mojej klasie 

panowała nuda z powodu malej liczby chłopców. 

-Jakie zdarzenie ze szkoły pozostało na zawsze w pani 

pamięci? 

-W liceum mieszkałam w internacie. Do tej pory miło 

wspominam czas zimowych wieczorów. Chodziliśmy 

do lasu za liceum. Były tam pagórki. Zimą, gdy nie 

można było wypożyczyć  sanek, zjeżdżało się na 

miedzianych miskach. Często wpadało się do zarośli. 

To była świetna zabawa!   

-Pierwsza sympatia, miłość?  

-Pierwszą miłość przeżyłam w siódmej klasie. Miał na 

imię Darek. Był blondynem. Wszystkie dziewczyny, 

łącznie ze mną, uganiały się za nim. Niestety, była to 

miłość nieodwzajemniona!   

Pani Elżbieta Cieślak 
-Jaką była pani uczennicą? 

-No cóż, nie chwaląc się, zawsze dobrze się uczyłam, 

byłam nawet w poczcie sztandarowym, a chodziłam 

właśnie do „Dwójki”.   

-Jaki był pani ulubiony przedmiot? 

-Byłam raczej humanistką, lubiłam język polski, 

chętnie uczyłam się też języka rosyjskiego, ale lubiłam 

też biologię i matematykę. 

-Czego najbardziej nie lubiła pani w szkole? 

- Nienawidziłam lekcji na dworze, bo moi koledzy z 

klasy wiedzieli o moim słabym punkcie, czyli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(To zdjęcie jednej z bohaterek naszego wywiadu. Kto to?) 

 

obrzydzeniu do dżdżownic i glizd. Gdy tylko  

wychodziliśmy na dwór, wkładali mi do kieszeni w 

fartuchu dżdżownice i naprawdę mieli niezły ubaw, bo 

ja zdzierałam go z siebie i rzucałam gdzie popadnie. 

Szczerze ich nienawidziłam i nieraz nieźle im się za to 

dostało! 

-Jakie zdarzenie ze szkoły pozostało na zawsze w pani  

-Bal na zakończenie klas ósmych, bo naraz trzech 

moich kolegów wyznało mi wtedy miłość! 

-Pierwsza sympatia, miłość?  

-Moją pierwszą miłością był Jojo, to przezwisko 

najpiękniejszego chłopaka z mojej klasy. Niestety, 

przestał się mną interesować, bo goniąc mnie na 

łyżwach po lodowisku, przewrócił się, a ja się 

okropnie z niego śmiałam. To było w piątej klasie 

podstawówki, a potem się wyprowadził i tak skończyła 

się moja miłość! 

Pani Małgorzata Kornacka 
-Jaką była pani uczennicą? 

- Uczyłam się dobrze i byłam grzeczna. 

-Jaki był pani ulubiony przedmiot? 

- Najbardziej lubiłam geografię, bo lubię podróżować i 

miałam fajnych nauczycieli od tego przedmiotu 

zarówno w podstawówce jak i w gimnazjum. 

-Czego najbardziej nie lubiła pani w szkole? 

- Matematyki i pani od matematyki. 

-Jakie zdarzenie ze szkoły pozostało na zawsze w pani 

pamięci? 

- Maiłam wiele zabawnych sytuacji, ale żadna nie 

zapadła mi głęboko w pamięć. 

-Pierwsza sympatia, miłość?  

-Podobało mi się wielu chłopców, ale w szkole 

prawdziwej miłości nie przeżyłam. 

                                                                                                                  

Opracowanie: Maciek Jeznach  

                       i Patrycja Ogrodowska 



Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania Bliskie spotkania 
 

Właśnie niedawno zakończyły się wybory do 

nowego Szkolnego Samorządu. Jego skład już 

znacie, bo piszemy o tym w „Szkolnych 

newsach”. Czas na bliższe poznanie Gabrysi 

Maciejewskiej, nowej przewodniczącej szkoły, 

która jest uczennicą klasy VIa. 

  
- Witam, czytelnicy naszej gazetki, a szczególnie ci, 

którzy na ciebie głosowali chcieliby poznać cię bliżej. 

Czy mogłabym przeprowadzić z tobą wywiad ? 

 - Tak, oczywiście, to bardzo miłe z waszej strony. 

 -Czy spodziewałaś się takich wyników, że wygrasz wybory i zostaniesz przewodniczącą szkoły ? 

 - Nie, byłam bardzo zdziwiona i zaskoczona, ale bardzo się cieszę. 

 - Czy jesteś gotowa na ciężką pracę w roku 2013\2014? 

 - Tak. Będę starała się ciężko pracować i wykonywać zadania, które przede mną staną :) 

 - Co chcesz zmienić, zrobić ciekawego w naszej szkole? 

 - Nie mogę zdradzić tajemnicy, ponieważ nie będzie niespodzianki, ale będzie się działo wiele, to jest 

pewne. 

 - No dobrze, mam nadzieję, że wszystkie twoje plany się powiodą i je zrealizujesz. A teraz, czy zgodzisz się 

odpowiedzieć na kilka osobistych pytań? 

 - Tak, nie mam nic przeciwko. Co chciałabyś wiedzieć? 

 - Czy masz ulubione zajęcie, hobby? 

 - Tak, uwielbiam HARCERSTWO, to moja pasja. 

 - Od kiedy jesteś harcerką? 

 - Od około dwóch lat. To świetny sposób na spędzanie czasu wolnego i poznawanie nowych, ciekawych 

ludzi. 

 - Dziękuję za wywiad i życzę owocnej pracy w samorządzie:) 

                                                                             Wiktoria Brożyna, VI b 
  
  

Mój Biegun 

 
Z wielkim zaciekawieniem obejrzałem wraz z moją klasą, 

VIb  film „Mój biegun” w reżyserii Marcina Głowackiego.  
Opowiada o przeżyciach rodziny Melów, których jeden z synów 

utopił się na Mazurach, a drugi {Jaś Mela, którego gra Maciej 

Musiał} kilka lat później traci w tragicznym wypadku lewe podudzie 

i prawe przedramię. Jest to dla niego i jego rodziny ogromna tragedia. 

Jaś Mela wcześniej był energicznym nastolatkiem, teraz musi na 

nowo uczyć się chodzić i żyć jako niepełnosprawny. Ze wzruszeniem 

obserwujemy jego zmagania z nową rzeczywistością, jednak dzięki 

pomocy rodziny i wytrwałości pokonał swoje ograniczenia. W koncu 

nawiązuje kontakt ze znanym podróżnikiem, Markiem Kamińskim. 

Dzięki niemu Jaś wyrusza na kolejne wyprawy. Zdobywa obydwa 

bieguny Ziemi, wchodzi  na  Kilimandżaro {najwyższy szczyt Afryki}, na Elbrus{ najwyższy szczyt 

Kaukazu). Dokonał rzeczy niemożliwych dla przeciętnego zdrowego człowieka, a przecież sam jest 

niepełnosprawny! Film wzrusza, przykuwa uwagę i uczy. Trzeba go obejrzeć. Jaś Mela udowadnia, ż jeśli 

się chce, można wszystko. Marzenia można realizować, nawet wtedy, gdy los obchodzi się z nami okrutnie. 

Nie należy się poddawać, trzeba iść do przodu i nie oglądać się za siebie. Naprawdę polecam ten film. 

Można dzięki temu nauczyć się pokonywać własne słabości i docenić to, co mamy w życiu. 

         Maciek Jeznach 



Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość  
 

Kącik Poetycki 

W naszym kąciku poezji prezentujemy wiersze uczennic klas czwartych nadesłane  

na konkurs „Wyczaruj misia” 

Mój miś 

Gdy byłam mała, dostałam 

misia 

z maleńkim noskiem, 

ślicznego.  

Siedzi na biurku, mam go do dzisiaj 

I nie chcę mieć innego. 

  

Bardzo go lubię tulić do siebie, 

Gładzić jego futerko wytarte.  

Gdy mi jest smutno i jestem w potrzebie, 

On mnie rozśmiesza i znów mi jak w niebie! 

  

Przy nim me serce się raduje,  

on jeden jak nikt mnie rozumie. 

Gdy płaczę, łapkami obejmuje 

I jak przyjaciel wysłuchać umie. 

           Ola Włodarska, IV  

Misie przytulaczki 

 
O tym chyba dzieci wiecie, 

Różne misie są na świecie. 

Misie białe, te polarne, 

Żyją na biegunie w śniegu, 

Łowią ryby tuż przy brzegu. 

Te brunatne,  w lasach mieszkają 

I po mchu zielonym wesoło śmigają. 

 

Na wzór tych ślicznych misiaczków 

Mamy wiele przytulaczków. 

Tulimy je, głaszczemy 

I do snu się  z nimi kładziemy. 

Wszystkie misie i misiaczki 

Są słodkie, kochane, 

Więc je przytulajcie, dzieciaczki!  
                    Aleksandra Libera, IVa 

 

 

 

A to radosny przykład twórczości poetyckiej na lekcji języka polskiego poświęconej 

dźwiękonaśladownictwu. Spróbujcie odnaleźć wyrazy naśladujące dźwięki. 

 

Mucha 

 
Bzyka mucha jak najęta,  
bo do babci przyszła renta. 

Turkocze traktor na podwórzu , 

a babcia nie lubi kurzu. 

Nagle na babcię zagrzmiał dziadek, 

że przepuściła jego spadek. 

Wnuczek Michał stuka w drzwi, 

a babcia ma aż czerwone brwi. 

Michał wrzeszczy babci do ucha, 

że go ugryzła czarna mucha. 

Babcia na to, że ogłuchła , 

bo jej Michał napluł do ucha. 

Wszyscy patrzą, leci mucha, 

I znów wpadła Michałowi do ucha. 

Michał wrzeszczy, jęczy w niebo głosy, 

aż mu powypadały włosy. 

   Kondrat Cybularczyk i Maciek Jeznach z VI b 

 



Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość Nasza twórczość  
 

W tym numerze prezentujemy nagrodzone opowiadanie Natalii Marciniak, które w ogólnopolskim 

konkursie literackim „Wyczaruj misia” zajęło II miejsce! Gratulacje, Natalko! 

                  Miś ożywa! 

Pewnego  słonecznego dnia wstałam bardzo wcześnie, 

ponieważ jechałam na obóz harcerski. Tym razem bez ociągania się 

wyskoczyłam z łóżka i szybko  ubrałam się w mój ukochany 

mundur. Do pełnej walizki spakowałam jeszcze ukochanego misia 

o imieniu Tobi.  Miś wyglądał zupełnie zwyczajnie. Miał 

kasztanowe futerko i  duże brązowe oczy. Na szyi nosił żółtą 

kokardę w zielone kropki. Nic szczególnego, ale dla mnie był 

najpiękniejszy i najlepszy na świecie. To z nim przeżywałam 

radości i smutki, wzloty i upadki. Tobi znał moje sekrety i nie raz 

widział moje łzy. Zawsze kiedy było mi smutno, wtulałam się w 

jego miękkie futerko i czułam, jak wszystkie troski mijają 

bezpowrotnie.  On był po prostu moim przyjacielem i  nie mogłam 

zostawić go samego.  

Gdy spojrzałam na zegarek, stwierdziłam, że jak teraz nie wyjdę z 

domu, to się spóźnię, wiec szybciutko pożegnałam mamę i tatę i 

ruszyłam na spotkanie z przygodą.  Na miejsce spotkania mojej 

drużyny dotarłam w ostatniej chwili, ponieważ autokar już 

podjechał, a kierowca pakował wszystkie walizki. Usiadłam z moją 

najlepszą przyjaciółką, która przez całą drogę nie przestawała się 

śmiać. Dzięki temu podróż minęła bardzo szybko i nawet się nie 

obejrzałam, a już byliśmy na miejscu. Nasze obozowisko było  

przepięknie. Z naszego namiotu było widać rozległe jezioro, w 

którym woda srebrzyła się niczym gwiazdy. Nie mogłam doczekać 

się zachodu słońca. Rzeczywiście, był piękny.  

 Gdy nastała noc i wszyscy spali, ja jako jedyna nie 

mogłam zmrużyć oczu, gdyż zaczęło się błyskać i nadciągała 

burza. Nagle usłyszałam potężny grzmot. Tak się przestraszyłam, 

że z całej siły przytuliłam mojego pluszaka i poczułam, że on także 

się  do mnie przytulił. „Jak to możliwe? – pomyślałam. Przecież to 

tylko maskotka”. A jednak, kiedy spojrzałam w jego wielkie 

błyszczące oczy, stwierdziłam, że to jest wielki cud. Mój miś ożył! 

Chciałam obudzić moje koleżanki, ale postanowiłam, że powiem 

im  o wszystkim następnego dnia. Jeszcze długo w nocy trzymałam 

w objęciach  mojego misia  i czułam się bezpiecznie. Strach przed 

burzą zupełnie minął. Teraz nie mogłam zasnąć poruszona 

niezwykłym zachowaniem Tobiego. 

Następny dzień przyniósł dużo niespodzianek.  Z samego 

rana obudziłam moje koleżanki i opowiedziałam im nocną 

przygodę.  Nie mogły uwierzyć, że mój pluszak naprawdę żyje.  

- Wydawało ci się – zawyrokowała Aśka. 

- To na pewno ze strachu przed burzą – dodała Ola. 

- Nie, ja naprawdę widziałam, jak patrzył na mnie i przytulał mnie 

łapkami – zaprotestowałam.  

- Nie wierzę – powiedziała Ania. – Miś to miś… i kropka. 

I odeszły, a ja zostałam sama. Było mi przykro, że moje 

przyjaciółki pomyślały, że kłamię. W końcu i ja zaczęłam mieć 

wątpliwości. Już nie wiedziałam, co jest prawdą. Wzięłam Tobiego 

na ręce i poprosiłam, aby znowu ożył, ale on nie reagował. Znowu 

był tym samym sztucznym misiem – zabawką. Czy mogłam się aż 

tak pomylić? Wyszłam przed dziewczynami na wariatkę. Ze złości 

rzuciłam mojego „ukochanego” misia w kąt namiotu i wybiegłam 

na dwór, by zatrzeć złe wrażenie, jakie wywarłam na koleżankach. 

Wkrótce zapomniałam o całym zdarzeniu i bawiłam się w 

najlepsze. Do namiotu wróciłam dopiero wieczorem. Byłam tak 

zmęczona, że od razu zasnęłam. W nocy znowu była burza. 

Obudziłam się, gdy potężnie zagrzmiało. Przestraszona 

próbowałam obudzić koleżanki, ale one nie reagowały. I wtedy 

przypomniałam sobie o moim misiu, który uratował mnie 

poprzedniej nocy. Zaczęłam szukać go na materacu, a później w 

plecaku, ale nigdzie go nie było. Włączyłam latarkę i jeszcze raz 

dokładnie przejrzałam moje rzeczy. Na próżno. Tobi zaginął. Do 

rana nie mogłam zasnąć. Z niecierpliwością czekałam na pierwsze 

promienie słońca, aby odnaleźć mojego przyjaciele.                                         

Rano przeszukałam cały namiot i przetrząsnęłam z 

dziewczynami wszystkie plecaki. Misia nie było. Musiałam 

wyglądać żałośnie, kiedy poszłam na poranny apel. Nasza druhna 

drużynowa od razu zainteresowała się moim stanem. Gdy zapytała, 

co się stało, wybuchnęłam: 

- Bo ja zgubiłam misia! Zostawiłam go wczoraj w namiocie 

samego i on sobie poszedł. 

- Co ty mówisz, Natalko? – zdziwiła się druhna. - Przecież misie 

nigdzie same nie chodzą!! 

- A właśnie, że tak. Tobi nie jest zwyczajnym misiem. On ożywa – 

zawołałam.  

Takiej eksplozji śmiechu nie słyszałam już dawno. 

Śmiała się nie tylko drużynowa,  ale i cała drużyna. A ja stałam na 

środku i płakałam jak bóbr. I nagle zza drzewa wyłoniła się 

malutka dziewczynka, najmłodsza na tym obozie. Widziałam ja 

wczoraj na zbiórce. Należała do drużyny „Biedronek”. Miała może 

osiem lat i nosiła dziwaczne imię Ula. Jak ogromne było moje 

zdziwienie, gdy w jej rękach ujrzałam misia. 

- To mój Tobi – zawołałam. 

Mała podeszła do mnie i podała mi moją własność. Ze złością 

wyrwałam misia z jej rąk  i mocno przytuliłam.  

- Jak mogłaś mi to zrobić? – zawołałam z wyrzutem. – To nie 

twoje. 

- Wiem – powiedziała zalękniona dziewczynka. - Nie chciałam ci 

go odebrać, ale wczoraj słyszałam, jak z koleżankami śmiałaś się z 

niego i zrobiło mi się go żal. Poszłam do twojego namiotu i 

zabrałam misia. Był taki samotny jak ja. Nie mam przyjaciółki ani 

koleżanki, nikt nie chce się ze mną bawić. Miałam ci go dzisiaj 

oddać. Przepraszam. 

Na placu zapadła cisza. Nikt już się nie śmiał. Wszyscy 

zawstydzeni patrzyli na tę małą istotkę, która odważnie wyznała, 

co czuje. Ale najbardziej wstydziłam się ja. Nie dość, że 

porzuciłam Tobiego, to jeszcze nakrzyczałam na tę dziewczynkę. 

Musiałam jakoś naprawić swój błąd. 

- Chodź ze mną – powiedziałam do Uli i chwyciłam ją za rękę. 

Pobiegłyśmy razem nad jezioro, żeby spokojnie porozmawiać. 

- To ja cię przepraszam – zaczęłam. – Nie powinnam była tak się 

zachować. Nie wiedziałam, że nie masz tu nikogo bliskiego. 

Gdybyś chciała, mogłabyś bawić się ze mną i z moimi 

koleżankami.  

- Naprawdę? – szepnęła. 

- Naprawdę. 

Trudno w to uwierzyć, ale Ula zarzuciła mi ręce na szyję i 

powiedziała: 

- A wiesz, że Tobi nocą ożywa? 

Nie mogłam nie pokochać mojej nowej przyjaciółki. 

Przez cały turnus byłyśmy nierozłączne. Czasem nawet 

pożyczałam Uli mojego misia, aby czuła się mniej samotna.  

Nasza przyjaźń  trwa do dziś. Już wkrótce moja mała 

dzielna przyjaciółka otrzyma  ode mnie misia, który na pewno 

ożyje, kiedy będzie trzymać go w ramionach. Bo misie ożywają 

wtedy, gdy się je bardzo kocha. 



Wieści z biblioteki Wieści z biblioteki Wieści z biblioteki Wieści z biblioteki 
  

 

KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI 
 Chciałam wam koniecznie polecić przeczytanie świetnej   
książki pt. „Wróć  Alfiku” Holly Webb. 
Jest to wzruszająca historia małego szczeniaczka. Pewna mała dziewczynka, 
Ewa marzyła o piesku. Któregoś dnia jej pragnienie się spełnia! Dostała 
małego, puchatego psa i dała mu na imię Alfik. Jej szczęście było ogromne, 
ale nie trwało długo. Kiedy  urodził jej się młodszy brat, Staś wszyscy 
zapomnieli o pupilku . Najgorsze stało się wtedy, gdy Alfik chciał odgonić 
muchę od Stasia. Rodzice myśleli, że miał ochotę go ugryźć i bardzo się 
zdenerwowali. Po tym zdarzeniu oddano psa do schroniska. Ewa była 
zrozpaczona. Co się stało z pieskiem? Jak zakończyło się opowiadanie? 
Dowiedzcie się sami….!!! Przeczytajcie tę książkę, a na pewno na długo 
zostanie w waszej pamięci. 

                                                                                         Ola Fortuna kl. IV  

Ach, ta szkoła!!! 
 

O tym, że w szkole bywa różnie wiedzą chyba wszyscy uczniowie. Raz jest wspaniale, wszystko się nam udaje i 

lecimy do niej jak na skrzydłach, a nieraz bywa odwrotnie. Nienawidzimy szkoły, nic nam się w niej nie udaje, 

mamy dość bycia uczniem. Poniżej prezentujemy opowiadania czwartoklasistów o ich najlepszych i 

najgorszych momentach w szkole. 
 

Mój najlepszy z najlepszych 

dni w szkole 
 Kilka dni temu zgłosiłam się 

do udziału w konkursie 

historycznym.  
Postanowiłam namalować 

portret marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Bardzo się 

starałam, by praca była jak najlepsza. W czwartek 

zaniosłam ją do szkoły. Byłam ciekawa i trochę 

zdenerwowana, czy praca spodoba się nauczycielce 

historii. Spotkałam ją na korytarzu. 
-       Inga, co tam niesiesz? Czy to Twoja praca na 

konkurs? – zapytała pani. 
-       Dzień dobry pani, tak to moja praca, tylko trochę się 

martwię, czy praca się pani spodoba? 
-        A dlaczego ma  się ma nie spodobać? – zapytała 

pani, uśmiechając się do mnie -       Na pewno włożyłaś w 

nią dużo pracy -dodała. 
Rozwinęłam karton i nieśmiało pokazałam 

namalowany portret. 
-       Inga, pięknie! Portret marszałka Józefa Piłsudskiego, 

brawo. Jakie podobieństwo, sama narysowałaś?  
-       Tak –odpowiedziałam z uśmiechem. 
Potem przybiegli koledzy i koleżanki. Pani wszystkim 

pokazała moją pracę. Było mi bardzo miło, 

niepotrzebnie tak się denerwowałam. Zapamiętam ten 

dzień na zawsze, był jednym z najlepszych, jakie 

spędziłam w szkole. 
                          Inga Ert-Eberdt, IV a 
 

 

Najgorszy z najgorszych 

10 września tego roku był chyba najgorszym dniem 

mojego życia. Wtedy to pokłóciłam się z siostrą 

Karoliną, dostałam jedynkę i znienawidziłam brata. A 

wszystko zaczęło się tak.  

Do środowej klasówki z matematyki w ogóle się nie 

uczyłam. Sądziłam, że wszystko już umiem, a jazda na 

rolach z koleżankami jest o wiele fajniejsza.  

Na sprawdzianie jednak dowiedziałam się, że bez 

pracy nie ma kołaczy. Dostałam jedynkę!.  

Po południu zadzwoniłam do mojej siostry Karoliny, 

żeby opowiedzieć jej o klasówce. Karola też była 

zdenerwowana, bo zgubiła 

klucze od domu. Nie chciała 

mnie wysłuchać i 

powiedziała, że to mój 

problem.  

Po powrocie mamy z pracy, 

podczas obiadu, mama 

zapytała mnie:  
- Marta, co dostałaś z klasówki z matematyki? 

- Chyba trójkę, ale jeszcze nie wiem - 

odpowiedziałam.  

- Córcia, kłamstwo ma krótkie nogi, wiem że dostałaś 

jedynkę. Powiedział mi o tym twój brat, Mikołaj.  

- Jak on mógł mówić o moich ocenach, niech lepiej 

pilnuje własnego nosa ! 

- Za złą ocenę z matematyki należy ci się kara. Przez 

miesiąc masz zakaz korzystania z komputera! 

Ten dzień był naprawdę najgorszy, ale zrozumiałam, 

że bez ciężkiej pracy nie ma kołaczy.                                                                                                                                 

Marta Anasiak IV b 
 

http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/74000/74826/202562-352x500.jpg
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Humor zeszytów szkolnych 
Zapraszamy do lektury ulubionego działu uczniów klas czwartych! Mamy nadzieję, że 

zabawne zdanka, tym razem szóstoklasistów, rozbawią was w smutne, szare wieczory. 
 

Najpierw ze sprawozdań ze szkolnych zawodów: 

- Tematem 

zawodów była 

piłka nożna. 

- Następna 

konkurencja to 

przeciąganie liny 

klasowej. 

-Po zawodach 

poszliśmy sobie 

pogratulować. 

- Nasza klasa 

spóźniła się na 

lekcje ze 

względu na braki 

sił. 

- Nasi sportowcy biegli w cep i w łeb. 

- Po zakończeniu tej dyscypliny uczniowie rozerwali się na 

dmuchanych zjeżdżalniach. 

A teraz z wypracowań o Ani z Zielonego Wzgórza: 

- Ania podejmuje dużo sukcesów w nauce. 

- Wyraz jej twarzy zmieniał się z dziecinnego na 

inteligentny. 

- Była niesamowitą osobą, ja takiej drugiej Ani jeszcze nie 

spotkałem. 

- Sylwetka Ani zgrabniała, a wyraz jej twarzy stał się 

inteligentny. 

- Ania wyglądała różnie. 

- Chociaż chodziła do szkoły tylko 6 miesięcy, dostała 

upragnione świadectwo. 

 A teraz z wypracowań o marzeniach: 

- Teraz, gdy mam 20 lat (pisze szóstoklasistka) , marzę o 

psie. 

- Mam jeszcze dwa marzenia, aby zostać kucharką, bo idę 

do liceum i na studia gastronomiczne. 

- Mój mąż miałby dobrą sylwetkę  i byłby wysportowany. 

- Człowiek bez marzeń nie jest człowiekiem. 

- Chciałbym pojechać do Ameryki, chodzić do pobliskiego 

pubu i oglądać mecze dla kurażu. 

- Marzę, by mieć nadzieję, że marzenia się spełnią. 

I na koniec z rozmów czwartoklasistów z Pinokiem: 

- Byłem pajacem, bo tata mnie wykuł. 

- Fajnie być chłopcem, bo nikt nie może mnie wrzucić do 

ognia jak jakiegoś barana. 

- Pinokio, masz dziewczynę? – Nie, jestem jeszcze za 

młody. 

 

 

Zagadki, zagadki 
 

1.Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest 

w calutkim roku, najkrótszym miesiącem. 

 2.Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na szyi, w szafie 

zasną wiosną. 

3.Z lodowych klocków - dom nie wysoki. Jego lokator jadł 

mięso foki. 

 4.Co to za żeberka przy ścianie wiszące, co latem są zimne, 

a zimą gorące?  

 5.W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - 

ćwierkaniem? 

 6.Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. 

 7.Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano 

wodę czystą, to już jest… 

 8.Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to 

taki. Ja wiem, lecz nie powiem! 

9.Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są 

przyczepione. 

 10.Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją lodem. 

 11. On na pewno nie jest tchórzem, bo nie lęka się gór i skał. Staje na szczycie, na górze i po śnieżnym 

stoku w dół gna. 

 12. Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. 

                                                                     Wybór: Maciek Jeznach 
 

Odpowiedzi na ostatniej stronie. 

 

 

 



Koniec z kłopotami! 
Naczytaliśmy się w tym numerze o szkolnych kłopotach i uczniowskich rozterkach. Wasze 
koleżanki z IVa: Ola, Milena, Kinga i Inga zastanawiały się, jak wam pomóc w 
pokonywaniu szkolnych trudności. 
Jeśli macie problemy z nauką, to dziewczyny 
uważają, ż należy przede wszystkim uważać na 
lekcjach i zaznaczać bądź zapisywać pracę 
domową. W domu uważnie czytać każdy zadany 
temat, podkreślać w nim to, co najważniejsze. 
Jeśli wpadnie ci gorsza ocena, pamiętaj, że zawsze 
możesz ją poprawić! 
A co zrobić, jeśli masz konflikty z rówieśnikami? 
Jeśli nagminnie ktoś ci dokucza, staraj się 
zachować zimną krew, nie daj się sprowokować do 

kłótni czy bójki, bo i tak będzie na ciebie. Najlepiej 
powiedz o wszystkim wychowawczyni klasy lub 
zaufanemu nauczycielowi albo powiedz o 
wszystkim rodzicom. Nie rozwiązuj tego typu 
problemów sam! Jeśli jesteś w szkole lub poza nią 
świadkiem przemocy, nie przechodź obojętnie! 
Zrób coś, aby pomóc. Poproś kogoś dorosłego 
albo przemów do rozsądku złoczyńcy. 
Mamy nadzieję, że nasze rady się wam przydadzą. 

Nasza klas jest OK 
Takie hasł o przyświeca niektórym klasom w naszej szkole, gdzie 

nauczyciele wdrażają nowatorski system 

oceniania uczniów na lekcji, czyli  Ocenianie 
Kształ tujące w skrócie OK. Jakie są jego gł ówne 

zał ożenia? 
 

Podstawowym  
warunkiem sprzyjającym uczeniu się, 

według zasad OK, jest odpowiednia 

atmosfera w klasie, gdzie uczniowie nie 

boją się pytać nauczyciela, śmiało 

zgłaszają swoje wątpliwości, a nauczyciel 

podchodzi do tego ze zrozumieniem i 

cierpliwością. Lekcje nie powinny być 

przy tym nudne i prowadzone 

różnorodnymi metodami, które 

aktywizują zespół klasowy 

Uczniowie powinni też wiedzieć, że nie 

uczą się dla ocen i pochwał, lecz dla 

siebie, że są współodpowiedzialni za 

proces uczenia się. Ważna jest także  klasa 

jako zespół koleżeński, w której zamiast 

konkurencji i rywalizacji, powinna 

dominować współpraca i pomoc 

koleżeńska.  

 
Najważniejsze założenia Oceniania 

Kształtującego to: 

-

uczniowie mogą śmiało pytać i bez lęku 

odpowiadać na lekcji, bo się uczą, mają 

prawo do niewiedzy i pomyłek 

-nauczyciel to osoba wspierająca proces 

uczenia 

- uczniowie w klasie ze sobą nie 

konkurują, nie wyśmiewają się z 

odpowiedzi innych 

- uczniowie pomagają sobie i wspierają się 

- na każdej lekcji dowiadują się, jaki jest 

jej cel i po co się tego muszą uczyć 

- nauczyciel odpowiada na pytania i 

wątpliwości uczniów. 

Życzymy zatem powodzenia wszystkim, 

zarówno uczniom jak i nauczycielom w 

pracy nad nowa metodą oceniania. 

 

 

Odpowiedzi do zagadek: 1. luty 2. Szaliki 3. Igloo 4. Kaloryfer 5. Karmniki 6. Kulig 7. Lodowisko 8. Bałwan 9. Łyżwy 10. Mróz 

11. Narciarz 12. narty 
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