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W numerze: 

-Szkolne newsy 

- Wywiad z Mistrzem 

Języka Polskiego 

- Najlepsi w nauce 

- Walentynki po naszemu 

- Dzień Języka Polskiego 

- Jakie wartości cenimy 

- Adasia sposoby na nudę 

- Książki, które trzeba 

przeczytać 

- Humor zeszytów  

- Kącik poetycki, a w nim 

wiersze o wiośnie 

- Szkoła w reklamie 

- Najpiękniejsza baśń 

- Kupony na niepytanie 

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

Nr 3 luty/ marzec  2014/2015 cena; 1 zł 

 

 

-A po lutym marzec 
spieszy, koniec zimy 
wszystkich cieszy. 

 -Gdy dzika gęś w marcu 
przybywa, ciepła wiosna 

bywa. 
 -Kto w marcu zasieje, ten 
się na wiosnę śmieje. 

 -Na marzec narzeka każdy 
starzec. 

 -W marcu jak w garncu. 
 -Choć już w marcu słonko 

grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje. 

 -Gdy wiosną słonko na dworze, nie będzie pustek w 

komorze. 

------------------------------------------------------- 

Od redakcji 
Witamy w kolejnym, wiosennym numerze naszej gazetki! 

Już niedługo pierwszy dzień najpiękniejszej pory roku! 

Wreszcie zrobi się ciepło, słonecznie i zielono!  

 A co w naszej gazetce? Jak zwykle garść szkolnych 

newsów, rady na wszystko, wywiad z Mistrzem Języka 

Polskiego, humor z naszych szkolnych zeszytów i wiosenne 

dowcipy. Mamy też piękne 

wiersze o wiośnie i 

poważniejsze tematy o 

wartościach, które cenimy 

czy jak rodzić sobie z 

wiosennym przesileniem. 

Zachęcamy do czytania  

„Bez Tytułu”! 
   

 Redakcja 

 

 

     -------------------------------------- 
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                         Wielka Orkiestra w naszej szkole    
    Jak co roku  uczniowie naszej szkoły  wspierali akcję WOŚP, zbierając fundusze na 

pomoc chorym dzieciom i ludziom starszym. 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego, Harcerze i 

Zuchy z 4 Drużyny Harcerskiej „Koniczyna” wraz 

z nauczycielami zorganizowali szkolny finał w 

poniedziałek, 12 stycznia.  

Oprócz  zbiórki pieniędzy odbył się także pokaz 

ratownictwa medycznego w sali gimnastycznej, 

prowadzony przez naszych nauczycieli od wf-u. 

Podczas pokazu uczniowie i nauczyciele 

przyswajali podstawową wiedzę z udzielania 

pierwszej pomocy, ucząc się praktycznych 

działań, a także zapoznali się z zasadami 

bezpiecznej zabawy w czasie  zimy. 

A o tym, co zorganizowaliśmy w naszej w szkole 

z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

w niedzielę 11 stycznia opowiedzieliśmy w studiu 

Radia Sochaczew.  

                                                                                                            

Oskar Orlicki 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                       Udane ferie 
Chociaż ich czas minął, to mimo braku zimowej pogody, nie można się było nudzić, dzięki 

bogatej ofercie spędzania czasu wolnego przygotowanej przez placówki w naszym mieście.  
 

Najwięcej uczniów uczestniczyło w zajęciach 

sportowych prowadzonych w naszej szkole przez pana 

Daniela Głowackego . Można było pograć w piłkę 

nożną, koszykówkę, siatkówkę  czy w unihokeja. 

Zajęcia były bardzo intensywne i ciekawe, szczególnie 

dla tych, którzy nigdzie nie wyjechali. Naprawdę 

warto było uczestniczyć w tych zajęciach.  

Natomiast dziewczęta z IVb skorzystały z zaproszenia 

SP nr 3 i uczestniczyły w „Feryjnym pikniku 

rodzinnym”. Atrakcji było mnóstwo! Dla 

najmłodszych – Bajlandia, dla starszych jazda 

samochodzikami na akumulatory, nauka gry na 

różnych instrumentach, zajęcia w kąciku kulinarnym, 

czy robienie biżuterii. Impreza ta dała również okazję 

do poznania wielu nowych osób z różnych szkół.                                                                                                    

Sebastian Lewandowski i Julia Cieślak  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                  I po balu… 
 6 lutego odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Jak co roku w 

pięknie przystrojonej sali gimnastycznej, przy dźwiękach skocznej 

muzyki mogliśmy poczuć atmosferę karnawału.  
 

Jak na prawdziwą karnawałową zabawę przystało, uczniowie 

pomysłowo się poprzebierali. Na naszym parkiecie tańczyły postacie 

przypominające konie, żaby, myszy, koty. Były też  kowbojki i 

wiejskie dziewczyny. 

 

 

 

 

 

W trakcie zabawy nie zabrakło ciekawych konkursów,  jak taniec na 

gazetach, na najlepsze przebranie, taniec z balonem czy na najlepszy 

taniec towarzyski. Wybrano także króla i królową balu. W zabawie 

uczestniczyli też nasi nauczyciele.  

                                                                                                                         

Gabrysia i Milena 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Walentynki po naszemu 
Walentynki – to  święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od  świętego Walentego. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. 

 

Raz tylko człowiek kocha prawdziwie, 

Raz tylko serce miłością tchnie,  

Na tej przecudnej świata dolinie,  

Raz tylko w życiu, więcej nie.  

 

 

W naszej szkole bawiliśmy się świetnie za sprawą 

naszych pań od angielskiego – pani Oli Ciury oraz pani 

Ani Nicewicz- Figat, które zorganizowały zabawny quiz 

walentynkowy  przy współpracy z panią Małgosią 

Kornacką, 

która zadbała 

o piękne, dekoracje. 

Drużyny damsko- męskie z poszczególnych klas musiały sprostać 

zabawnym zadaniom, jak dokończyć przysłowia o miłości, 

odgadnąć, o jakich parach literackich jest mowa, zaprojektować 

strój dla zakochanych, wyciąć jak najwięcej serduszek, czy 

zaśpiewać wybraną piosenkę o miłości. Pośród dopingu 

rozbawionej publiczności najlepiej z wszystkich konkurencji 

wywiązała się para z VIa, czyli Patrycja Felczak z Adamem 

Orlińskim, II lokatę zajęła drużyna klasy VB- Karolina 

Włodarska i Adam Milczarek, na III miejscu uplasowała się 

para:Patrycja Włodarczyk i Kacper Dąbrowski.  

                                                                                                                               

Wiktoria Giersz 
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                                                     Wyprawa do Płocka 
24 lutego uczniowie klas IVa i IVb wraz z wychowawczyniami wybrali się na autokarową wycieczkę do 

Płocka. 

Zbiórka pod szkołą była o 8.15. Podróż do Płocka 

trwała około godziny. Podczas jazdy nikt się nie 

nudził. Śpiewaliśmy piosenki i graliśmy w gry. 

Najpierw obejrzeliśmy w płockim Teatrze 

Dramatycznym sztukę pt. „Złota Kaczka”. 

Podziwialiśmy w niej nie tylko losy Jaśka, biednego 

Szewczyka, szukającego szczęścia, ale też piękne 

dekoracje, kostiumy i świetną grę aktorską. 

Potem udaliśmy się do Muzeum Mazowieckiego, gdzie 

podczas lekcji muzealnej poznaliśmy życie ludzi w 

dawnych czasach. 

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na smaczny 

posiłek do restauracji McDonalds. Na miejscu byliśmy 

około godz.16.00. 

Szkoda, że wycieczka tak szybko się skończyła, bo 

była bardzo udana. Czekamy na kolejne klasowe wyprawy. 

Uczniowie klasy IV b 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      Dzień Języka Polskiego 
Święto to przypada 22 lutego, ale z powodu epidemii 

grypy i licznych nieobecności uczniów i nauczycieli w 

naszej szkole, obchodziliśmy je 6 marca. Tydzień 

wcześniej chętni uczniowie z klas IV- VI wzięli udział w 

konkursie o tytuł Mistrza Języka Polskiego.  
Na początku uroczystości obejrzeliśmy ciekawą prezentację na 

temat  pochodzenia Dnia Języka Ojczystego oraz trudnych  

zagadnień językowych, z którymi zmagamy się na co dzień. 

Potem drużyny z poszczególnych klas rozwiązywały 

polonistyczne zagadki. Trzeba było odgadnąć autorów i 

bohaterów znanych lektur, określić, która forma jest poprawna ( 

np. wziąć czy wziąść? ), wypowiedzieć trudne brzmieniowo zdanie (np. Jola lojalna i Jola nielojalna) czy odegrać 

krótką scenkę (np. wcielić się w lwa, psa albo opowiedzieć dowcip). 

Na zakończenie uczniowie klasy Vb  z koła polonistycznego 

zaprezentowali zabawne przedstawienie  pt. „Odmieniec”.  

Ostatnim punktem obchodów było rozdanie dyplomów zwycięskim 

drużynom i ogłoszenie wyników Konkursu Mistrz Języka 

Polskiego. 

W Quizie Polonistycznym najlepiej poradzili sobie czwartoklasiści. 

I miejsce zajęła drużyna z IVb, II miejsce z VIa, a III- IVb. 

Mistrzynią Języka Polskiego w klasach czwartych została 

Natalia Sowik z IVa, II miejsce zajęła Roksana Szymańska też z 

IVa, na III miejscu z taką samą liczbą punktów znalazły się dwie 

uczennice z klasy IV b- Julia Cieślak i Weronika Janiszewska. 

Mistrzem Języka Polskiego klas piątych został Oskar Orlicki , II miejsce zajął Jakub Gzik, a III miejsce 

Ola Fortuna, wszyscy z klasy V b. 

Wśród szóstoklasistów tytuł Mistrza Języka Polskiego zdobył Adam Orliński z VIa, wicemistrzynią została 

Basia Kalinowska też z VIa, III miejsce zajęła Kasia Borowiak z VIa. 

Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na kolejne szkolne konkursy. 

                                                                    Redakcja 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                     Sukces Julki 
W konkursie poświęconym pamięci żołnierzy 

wyklętych „ Nie mówię szeptem, gdy mówię, skąd 

jestem”, który odbył się 7 marca w Miejskich 

Kramnicach, II miejsce w kategorii pieśń 

patriotyczna zajęła Julia Górnicka z klasy VIb. 

Gratulujemy Julce, życząc jej kolejnych 

sukcesów. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            Z fotografią w tle  

Powiatowy konkurs  fotograficzny „Zaklinajmy… zaczytajmy jesień” rozstrzygnięty! 

Tematem zdjęć miało być czytanie, a właściwie osoba lub osoby  czytające w różnych miejscach (ulica, 

park, plac zabaw, ogród, autobus, las, góry) i sytuacjach jesienią.  

 

Prawie wszyscy autorzy wykazali się 

artystycznym spojrzeniem na piękno jesieni z 

książką w tle. Trzeba przyznać, że wielu autorów 

doskonale radzi sobie z aparatem fotograficznym i 

do tego wykazuje się wrażliwością artystyczną. I o 

to chodziło w tym konkursie: promowanie 

czytania i rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

 Spośród 150 nadesłanych prac nadesłanych na 

konkurs zauważone zostały fotografie naszych 

uczennic, z którymi pracowała pani Beata 

Koperska, nauczycielka zajęć technicznych. 

Zwyciężczynią  konkursu została Zuzia  

Krendzelak z kl. V a za zdjęcie „Wesoła jesień 

z książką” 

Wyróżniono  również pracę Wiktorii Giersz z kl. 

V b 

 

 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody 

książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz wzięli 

udział w spotkaniu z profesjonalnym fotografem 

podczas warsztatów fotograficznych. 

                                           Zuzia Krendzelak, Va  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Sprawdzian tuż, tuż 
1 kwietnia uczniowie klas szóstych przystąpią do pierwszego poważnego egzaminu w 

swoim życiu. W tym roku obowiązuje nowa formuła sprawdzianu szóstoklasistów.  
 

Najpierw uczniowie klas VI będą pisać 

sprawdzian z zakresu umiejętności z języka 

polskiego i matematyki, a potem zmierzą się z 

częścią sprawdzającą wiedzę  

 

z języka obcego, w naszej szkole to język 

angielski. A na razie jeszcze jeden próbny 

sprawdzian! 

Trzymamy kciuki!        Redakcja 
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Brawo, Aniu! 
Ania Orlińska, uczennica klasy Va, odniosła kolejny sukces. Wraz z innymi 

piątoklasistami wzięła udział w 9. Edycji Konkursu Matematyczno- Przyrodniczego, 

organizowanego od początku przez SP nr 4.  
 

Oprócz Ani naszą szkołę reprezentowali: Adam 

Milczarek, Oskar Orlicki, Wiktoria Giersz 

oraz Ola Fortuna (wszyscy to także dziennikarze 

„BT”). Etap miejski, w którym uczestniczyli 

uczniowie klas piątych z sochaczewskich 

podstawówek, odbył się w czwartek 12 marca  

pod hasłem „Wyprawa nad Morze Bałtyckie”. W 

kategorii indywidualnej Ania Orlińska zajęła II 

miejsce, a nasza szkoła III! To duży sukces, bo 

konkurs jest bardzo trudny i wymaga opanowania 

dużej wiedzy nie tylko z przyrody, ale i 

matematyki. Wielkie gratulacje należą się nie 

tylko uczniom, którzy przystąpili do konkursu, ale 

też i nauczycielom, którzy ich przygotowywali do 

konkursowych zmagań. 

           

                                  Wiktoria i Ola 

 

Tesco  dla szkół 
Już 17 marca poznamy wyniki konkursu „Tesco dla szkół”, w którym brali uczniowie klasy 

VI b pod kierunkiem pani Ewy Winkler.  
 

Warunkiem uczestnictwa w 

konkursie było zrobienie gazetki 

„Kulinarni odkrywcy” (można ją 

podziwiać na dolnym holu) oraz 

napisanie wiersza tzw. moskalika, 

którego pisanie do perfekcji 

opanowała nasza wielka poetka, 

noblistka – Wisława Szymborska. 

Trzymamy kciuki za naszych 

szóstoklasistów i wierzymy w ich 

sukces.(więcej o moskalikach w 

dziale nasza twórczość).  

Poniżej przedstawiamy moskalik 

przesłany na konkurs, którego 

autorką jest Julka Komosa z 

VIb. 

 

 

Kto powiedział, że Arabki 

Jedzą pizzę w restauracji, 

Temu spadną z nóżek klapki 

W słonecznej Alzacji. 

Kto powiedział , że panowie 

Nie potrafią upiec ciasta, 

Temu chętnie dam po głowie 

Pod figurką króla  Piasta. 

Kto powiedział, że dzieciaki 

Nie potrafią upiec Brownie, 

Temu piłka wpadnie w krzaki 

W małej miejscowości Kownie. 

 

                          

------------------------------------------------------------------------------ 

 



7 

 

Najlepsi w nauce 
Choć II semestr już trwa, to wrócimy jeszcze do wyników w nauce w I semestrze. Warto się było uczyć 

systematycznie i znaleźć się w elitarnym gronie najlepszych uczniów. Przypominamy, że aby być 

wyróżnionym,  trzeba mieć średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Poniżej w 

tabelkach podajemy zestawienie najlepszych uczniów z poszczególnych klas.  

KLASA IV A       KLASA IV B    

Aleksandra Starbała 5,18 wzorowe Sebastian Lewandowski  5,2 wzorowe 

Roksana Szymańska 5,09 wzorowe  Julia Cieślak 5,0 wzorowe 

Adam Kuczkowski 5,0 wzorowe    Daria Wójcik 4,9 wzorowe 

Natalia Sowik 5,0 wzorowe Weronika Janiszewska  4,81 wzorowe 

Maciej Kolbowski 4,81 wzorowe   Zofia Sęk 4,81 wzorowe 

Karolina Zatorska 4,81 wzorowe   

KLASA V A       KLASA V B 

Anna Orlińska 5,5 wzorowe Wiktoria Giersz 5,45 wzorowe 

Aleksandra Olejniczak 5,3 wzorowe Adam Milczarek 5,45 wzorowe 

Gabriela Bombrych 5,1 wzorowe Oskar Orlicki 5,36 wzorowe 

Inga Ert-Eberdt 5,1 wzorowe Aleksandra Fortuna 5,18 wzorowe 

Milena Skorupa 5,1 wzorowe Karolina Włodarska 5,09 wzorowe 

Kinga Tonderska 4,9 wzorowe Aleksandra Włodarska 5,0 wzorowe 

Zuzanna Krendzelak 4,8 wzorowe Kacper Dąbrowski 4,91 bardzo dobre 

  Jakub Gzik 4,82 bardzo dobre 

KLASA VI A      KLASA VI B 

Adam Orliński 5,27 bardzo dobre Julia Komosa 5,54 wzorowe 

Barbara Kalinowska 5,18 wzorowe Emilia Graniak 5,09 wzorowe 

  Julia Górnicka 5,09 wzorowe 

  Marta Maciejewska 4,9wzorowe 
 
 

Jakie wartości cenimy? 
Na takie pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klas piątych podczas jednej z lekcji języka 

polskiego. Poniżej zamieszczamy najciekawsze wypowiedzi. 

 
„Każdy z nas ma najważniejsze wartości w życiu, moimi są 

miłość i rodzina. Miłość to najpiękniejsze uczucie, jakie 

można ofiarować drugiemu człowiekowi. Rodzina jest dla 

mnie najważniejsza, bo należą do niej osoby najbliższe 

memu sercu. W rodzinie znajduję oparcie i poczucie 

bezpieczeństwa.”  

Inga Ert- Eberdt z Va 

„Uważam, że najważniejszymi wartościami w życiu 

człowieka są rodzina, zdrowie oraz marzenia.  

Rodzina jest bardzo ważna, ponieważ zawsze nas 

wspiera, jest z nami na dobre i na złe. Bliskie osoby dają 

nam poczucie bezpieczeństwa, sprawiają, że nie jesteśmy 

samotni, lecz czujemy się szczęśliwi i kochani.  

Kolejną, bardzo ważną wartością, jest zdrowie. 

Potrzebujemy go, aby móc w pełni cieszyć się życiem. 

Jednak mimo to, często tego nie doceniamy i nie dbamy o 

swoje zdrowie. Jak cenna jest to wartość, wiedzą najlepiej 

osoby chore i  niepełnosprawne. 

I ostatnią, ale niemniej ważną wartością, są moim 

zdaniem, marzenia. Dzięki nim możemy na chwilę przestać 

myśleć o wszelkich troskach i problemach. A kiedy 

wreszcie je spełnimy, czujemy się usatysfakcjonowani i 

szczęśliwi. Poza tym marzenia zmieniają świat. Gdyby 

człowiek nie marzył o tym, by latać jak ptak, nigdy nie 

powstałyby przecież samoloty. 

Myślę, że trzy wybrane przez mnie wartości są 

najcenniejsze w życiu,  ponieważ gdy ich brakuje, znika 

także szczęście. 

                            Adam Milczarek z V b 

 

Dla mnie największa wartość to miłość, gdyż kiedy jest w 

rodzinie, czuję się potrzebna. Poza tym miłość to największy 

prezent, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi.                                                                        

Drugą najważniejszą wartością jest zdrowie. Bez niego nic 

nie cieszy i nic się nie chce, a narastają tylko problemy. 

Kiedy jestem chora, źle się czuję, martwię się zaległościami  

w szkole.                                                                                      

Trzecią, wartością, którą cenię, jest przyjaźń. Dzięki niej 

wiem, że mogę na kogoś liczyć i że nie jestem sama.               

Ola Fortuna z Vb         

 

 

______________________________________________________________________________________ 
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BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 
 

W naszym cyklu przedstawiamy ciekawe postacie, które związane są z 

naszą szkołą.  

Dziś zapraszamy do wywiadu z jednym z nas, czyli uczniem klasy Vb, 

Oskarem Orlickim, który nie dość, że świetnie się uczy, osiąga sukcesy 

w konkursach, to jeszcze ma czas na swoją pasję, czyli harcerstwo. 

Ostatnio zdobył tytuł Mistrza Języka Polskiego klas piątych. 
 

 

 

 

 

-Co czułeś, gdy okazało się, że zostałeś Mistrzem 

Języka Polskiego.? 

- Byłem bardzo zdziwiony, gdy przeczytano moje 

nazwisko. Czułem jednocześnie radość i zdziwienie. 

Nie myślałem o tym, że zostanę mistrzem. 

-W jaki sposób przygotowywałeś się do tego 

konkursu? 

- Zwykle nie przygotowuję się do konkursów. Jest to 

kwestia systematycznej nauki. Jestem słuchowcem, 

więc zapamiętuję rzeczy, które były na lekcjach. 

-Od kiedy interesujesz się językiem polskim i 

dlaczego? 

- Językiem polskim interesuję się od urodzenia. Jest to 

przecież nasz ojczysty język i trzeba się go uczyć,  

jeśli się jest prawdziwym  Polakiem, patriotą. 

-W jaki sposób rozwijasz swoje zainteresowania 

polonistyczne? 

- Jak już mówiłem, systematycznie uczę się na 

lekcjach języka polskiego. Lubię też czytać książki. 

-A jakie książki lubisz czytać? 

- Lubię wszystkie ,,Mikołajki" Sempe i Goscinnego, 

bo opowiadają o przygodach dzieci w szkole w 

śmieszny sposób. Książki te świetnie się czyta, nie są 

zbyt długie i pisane są prostym, zrozumiałym 

językiem.  

-Czym się jeszcze interesujesz? 

- Interesuję się harcerstwem i sportem, a szczególnie 

koszykówką. Trenuję koszykówkę i lubię ten sport. 

Jestem też ministrantem w naszej parafii. 

-W jaki sposób spędzasz czas wolny? 

- Czas wolny poświęcam głównie na grę w 

koszykówkę, ale lubię też, jak już mówiłem,  czytać 

książki. Często też siedzę przy komputerze. Wychodzę 

czasami na dwór pojeździć na rowerze lub pogadać z 

kolegami z okolicy. 

-Gdybyś miał się scharakteryzować, to co byś o sobie 

powiedział? 

- Nie lubię się oceniać, bo tak naprawdę inne osoby 

mogą coś o mnie powiedzieć. Myślę, że jestem miły, 

tolerancyjny i koleżeński. Uważam też, że jestem też 

odważny, prawdomówny, a poza tym jestem patriotą, 

bo kocham swój kraj i podoba mi się język polski. 

-Jakie masz plany, marzenia? Kim chcesz zostać w 

przyszłości? 

-Moje marzenie jest takie, żeby móc latać. Dlatego 

chciałbym iść na studia lotnicze do szkoły orląt w 

Dęblinie. W przyszłości chcę być pilotem wojskowym. 

Myślę, że jest to bardzo dobra i ciekawa praca. Mam 

nadzieję, że to się spełni. 

                                          
    Redakcja 

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

Dwójka w reklamie 
Wszyscy uczniowie i nauczyciele  wiedzą, że nasza kochana „Dwójka” to najlepsza szkoła w mieście. Choć może nie 

największa, to bezpieczna i przyjazna uczniom. Oferuje poza tym wysoki poziom nauczania i możliwości rozwijania 

swoich zainteresowań. Jedynym mankamentem jest nieduża i niezbyt nowoczesna sala gimnastyczna, ale może i to 

się kiedyś zmieni… 
A tymczasem postanowiliśmy rozsławić naszą szkołę, 

układając o niej hasła reklamowe. Najciekawsze 

prezentujemy poniżej. 

-Każdy uczeń tańczy w koło, bo w naszej „Dwójce” jest 

zawsze wesoło.  

- Do mojej szkoły chętnie chodzimy, bo w fajny sposób się 

w niej uczymy. 

- Ucz się w „Dwójce”, nie pożałujesz! Nic nie tracisz, a 

wiele zyskujesz! 

„Dwójka” to szkoła najlepsza w mieście, dlatego koniecznie 

ja wybierzcie. 

- Od niemal stu lat „Dwójka” otwiera okno na świat! 

- U nas w „Dwójce” fajnie jest, nasza szkoła jest the best! 

-  „Dwójka” zawsze mistrzem jest, tak było i tak jest! 

- Gdy „Dwójki” jesteś uczniem, czy to z matmy, czy z 

polskiego będziesz mistrzem, mój kolego. 

- Nasza „Dwójka” da się lubić, w niej nigdy nie będziesz się 

nudzić. 

      

  Piątoklasiści 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wiosenne przesilenie 
Gdy wiosna coraz bliżej, odczuwamy zmęczenie, mamy problemy z koncentracją, 

ciągle chce się spać. Ze skutkami przesilenia wiosennego można jednak skutecznie 

walczyć. Pomoże dieta, ziołowe herbatki, unikanie stresu i terapia słońcem.  

 

 

Wystarczy wzmocnić 

organizm i zmienić zimowe nawyki. 

Nie zapominajmy przede wszystkim o śniadaniu przed 

wyjściem z domu, a później o drugim, małym co nieco 

(może to być owoc lub jogurt owocowy). Codziennie 

jedzmy ryby lub chude mięso, nabiał, owoce, warzywa, 

pełnoziarniste pieczywo i kasze. W ciągu dnia  pogryzajmy 

suszone owoce, orzechy, pestki słonecznika i dyni. 

Unikajmy słodyczy, a głównie niezdrowych chipsów. 

Nie żałujmy sobie snu 

Potrzebujemy go przynajmniej osiem godzin na dobę. 

Dlatego natychmiast kładźmy się spać, gdy tylko poczujemy 

zmęczenie.  

 

 

 

Gdy czujesz zmęczenie wiosną, nie próbuj za wszelką cenę 

jednego dnia odrabiać nagromadzonych zaległości. 

Lepiej odpręż się, poczytaj książkę, spotkaj się z 

przyjaciółmi, pójdź do kina, ale najlepiej zrobi ci długi, 

szybki spacer lub zabawa na świeżym powietrzu. 

Więcej słońca 

Gorszy nastrój, jaki dopada nas w chłodne pory roku, 

wynika z niedostatku naturalnego światła. Dlatego wiosną 

warto korzystać z każdego słonecznego dnia. Dużo 

spacerujmy, biegajmy i myślmy pozytywnie, a czas  

wiosennego zmęczenia odpłynie w zapomnienie. 

                        

  Kinga i Milena  

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

                         WARTO PRZECZYTAĆ 
 

„KLĄTWA ZŁOTEGO SMOKA”   

Przeczytałam niedawno książkę Agnieszki Stelmaszczyk „Klątwa 

złotego smoka”. 

Jest to powieść przygodowa, opowiadająca o fascynujących 

perypetiach piątki przyjaciół: Ani i Bartka Ostrowskich, Jima, 

Martina i Mary Jane Gardnerów. 

 

 

Młodzi bohaterowie są dziećmi 

archeologów, interesują się historią i uwielbiają 

rozwiązywać zagadki z zamierzchłych czasów.  

Akcja powieści toczy się w dwóch krajach: 

w Wielkiej Brytanii i w Japonii. W londyńskim 

domu aukcyjnym dochodzi do kradzieży cennych 

dzieł sztuki japońskiej. Rabunku dokonują 

wojownicy ninja, w biały dzień, podczas zażartej 

licytacji. Niesamowity zbieg okoliczności łączy 

sympatyczne i dociekliwe dzieci państwa Gardner 

z międzynarodowym śledztwem. Rodzina 

Gardnerów znika, a na ratunek wyruszają ich 

przyjaciele z Polski. Tak rozpoczynają się 

poszukiwania pełne podstępów, zagadek, zwrotów 

akcji i niesamowitych zdarzeń. 

W powieści spotykamy tajemnicze i 

niebezpieczne postaci: ronina, ostatniego 

samuraja,  

piratów, 

wojowników ninja, członków japońskiej mafii. 

Dzieci rozwiązując historyczne szarady z Kraju 

Kwitnącej Wiśni  próbują pomóc dorosłym oraz  

pragną odnaleźć magiczny skarb i sprawdzić jego 

tajemną moc. 

Czy klątwa złotego smoka dosięgnie 

każdego, kto odszuka cudowny wachlarz? 

Tego dowiecie się z powieści Agnieszki 

Stelmaszczyk. Tę książkę warto przeczytać, jeśli 

lubicie akcję w zawrotnym tempie i sekrety z 

przeszłości. 

                                                                           

Ania Orlińska, Va 

 

..................................................................................................................
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Sposób na nudę 

Hit! 
Nowości w kinie 

Chyba wszyscy uwielbiają chodzić do kina. Ostatnio na ekrany kin 

weszło kilka świetnych filmów. Ostatnio byłem na dwóch zabawnych 

komediach. 

Pierwsza z nich to „Wielka Szóstka”. Jest to pełna akcji i  humoru 

opowieść o 14-letnim geniuszu komputerowym, Hiro i niezwykłym robocie 

Baymaxie, skonstruowanym przez starszego brata chłopca. Sympatyczny 

robot, przypominający dmuchanego ludzika z reklamy opon Michelin, staje się z czasem najlepszym 

przyjacielem głównego bohatera. Razem walczą z tajemniczą złą postacią w masce. W tym niebezpiecznym 

zadaniu pomaga im czwórka niezwykle uzdolnionych przyjaciół – naukowców. 

 

Drugim filmem, który obejrzałem, był  „Paddington”. To ekranizacja 

zwariowanych przygód najpsotniejszego i zarazem 

najsympatyczniejszego (no, może po Kubusiu Puchatku) misia na 

świecie. Główny bohater znanej na całym świecie książki przybywa 

z dalekiego Peru do Londynu, by szukać domu. Niedźwiadka 

znajdują na stacji kolejowej państwo Brown i postanawiają się nim 

zaopiekować. Miś Paddington nieźle narozrabia w ich domu, ale też 

przysporzy całej rodzinie wielu radości.  

                                                 Oba filmy bardzo mi się podobały i serdecznie je Wam polecam. 

                                                   To nie książka 
„To nie książka” to kolejne dzieło autorki bestsellera „Zniszcz ten 

dziennik” -  Keri Smith.  Książka cieszy się już  wielkim powodzeniem w 

Stanach Zjednoczonych. W Polsce dostępna jest od  04.02.2015 r. Tym razem 

autorka przygotowała dla nas coś zupełnie nowego. Zamiast niszczyć, tak jak w 

„Zniszcz ten dziennik” (o którym pisałem w numerze 2 – listopad/grudzień 2014), 

kreatywnie spędzamy swój wolny czas, wykonując równie ciekawe, twórcze i 

zabawne zadania, proponowane nam przez Keri Smith. Będziemy m.in. bawić się 

w detektywów oraz robić swojego własnego papierowego przyjaciela. Nie wiem, 

jak Wy, ale ja już kupiłem tę książkę.  

Top 5 

Po ciężkim dniu w szkole warto odprężyć się przy dobrej muzyce. Oto moje 

propozycje: 

1. Fall Out Boy - Immortals 

2. Taylor Swift - Blank Space 
3. One Direction - Night Changes 

4. Maroon 5 - Sugar 
5. Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Outside 

                                                                        Opracował: Adam Milczarek z klasy Vb 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Weź udział w Ogólnopolskich Wyborach  

Książek ! 

Masz szansę zdecydować, co będziesz czytać i 

jakie książki znajdą się w Twojej bibliotece! 

Takie hasła przyświecają akcji, którą ogłosiła 

Redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. 

Celem tego przedsięwzięcia jest poznanie i 

upowszechnienie faktycznych zainteresowań 

czytelniczych uczniów, a także dostosowanie 

księgozbiorów bibliotek do zainteresowań 

młodzieży. 

Patronat nad wyborami objęła pani minister 

Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. 

W  naszej szkole wybory odbyły  się 18 lutego 

2015 r. Największą liczbę głosów w klasach 4-6  

zdobył tytuł „Opowieści z Narnii” -  Lewisa Clive 

Staplesa  oraz „Hobbit” J. R. Tolkiena, a wśród 

młodszych uczniów powodzeniem cieszyła się 

seria „Zaopiekuj się mną”  autorstwa Holly Webb  

i „Martynka” -  Gilbert Delahaye . Dobrze, że  są 

wśród nas pasjonaci czytania. 

                            

  M. Wieczfińska 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

 
 

Szkolny Klub Dyskusyjny o Książce  poleca 

wzruszającą i ponadczasową opowieść  

francuskiego pisarza Erica-Emmanuela Schmitta 

pt. „Oskar i pani Róża”. Czytać ją mogą i dzieci 

i dorośli. Prawie każda strona przynosi ważną 

myśl, uczy doceniać chwilę, akceptować 

cierpienie. 

 

 

Czy w ciągu dwunastu dni można przeżyć 110 lat?  

Okazuje się, że tak.  

Przekonajcie się o tym sami.  

Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy 

już w żadne bajki. Wtedy na jego drodze staje 

tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę 

zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej 

sytuacji... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                    Moskaliki, co to takiego? 

Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie „Tesco dla szkół” było napisanie wierszyka 

o nazwie moskalik. Cóż to takiego?  
Moskaliki to forma literacka, zaczynająca się słowami "Kto powiedział, że... " albo odpowiednikami tego 

sformułowania. W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania Kto powiedział, że ... lub 

podobnego, umieszcza się jakąś opinię, najczęściej zawierającą w sobie nazwę narodu czy plemienia. W 

trzeciej – groźbę dla tego, kto będzie ją wygłaszał i w czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana 

(zazwyczaj jest to kościół albo inny budynek kościelny). Układ rymów – abab, czyli krzyżowy. 

W Polsce tę formę upodobała sobie Wisława Szymborska, nasza wielka poetka, noblistka. Poniżej 

przedstawiamy trzy moskaliki jej autorstwa.  
                                                        Moskaliki 
 
Kto powiedział, że Francuzi 
piją kawę z filiżanek, 
temu pierwszy dam po buzi 
pod świątynią Felicjanek. 
 
Kto powiedział, że Finowie 

mają wujów i kuzynów,  
krzyżem zdzielę go po głowie 
w krypcie Ojców Kapucynów.  

Kto powiedział, że Bułgarzy 
mają coś w rodzaju duszy, 
temu przykrość się wydarzy 
w studni Braci Templariuszy.  

 

Zachęcamy wszystkich do napisania tego typy 

wiersza. Najciekawsze utwory zamieścimy w 

kolejnym numerze naszej gazetki.  
    Redakcja 
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Kącik Poetycki  

 

W naszym kąciku poetyckim zapachniało prawdziwą wiosną! 

Już nie tylko jej wyczekujemy, ale po prostu spotykamy ją na co 

dzień. Aż chce się żyć! Efektem  zauroczenia tą najpiękniejszą 

porą roku,  są wiosenne wiersze Waszych kolegów i koleżanek. 
 

Moja wiosna  
Słońce świeci, deszcz nie pada, 

wiosna nasza się już skrada. 

 

Każdy marzy o spacerze, 

dzieci bawią się na dworze. 

 

W parku ptaki się ganiają, 

Nasze smutki przeganiają. 
                                    Patryk Perka 

 

Wiosna 
Wiosną kwiaty się rumienią. 

Wyciągają swe pąki do słońca i ożywają od tego 

gorąca. 

Ptaki wracają z dalekiej wyprawy. 

Przygotowują się do założenia rodziny i szukają u  

nas gościny. 

Dni robią się coraz  dłuższe. 

Chętnie przebywam na dworze i przyrodę 

obserwuję. 

Bo wiosna tak wiele obiecuje… 

                                          Gabrysia Bombrych 

 

Pani Wiosna 
Przyszła do nas pani Wiosna, 

Kolorowa i radosna! 

 

Kolorami nas okryła, 

Drzewa i kwiaty rozświetliła.  

 

Ptaki pięknie nam śpiewają, 

Panią Zimę przepędzają. 

                  Bartek Gradowski 

 

Wiosna 
Przyszła do nas pani Wiosna 

Cała w sukni z kwiatów, 

Uśmiechnięta i radosna 

Wśród lecących ptaków. 

 

W krzakach słychać śpiew skowronka, 

Słońce mocniej grzeje. 

Na listeczku śpi biedronka, 

Wiatr leciutko wieje. 

 

Witaj Wiosno, piękna 

pani! 

Cieszy nas twój 

powrót, 

Zieleń liści, 

świerszczy granie, 

Kwiatów pełna łąka. 

        Damian Tomecki 

 

    Wiosna, wiosna 
Wiosna, wiosna, 

wiosna, 

rozkwitła i  radosna. 

Zasypała kwieciem łąkę, 

zaprosiła też biedronkę. 

Kolorowo się zrobiło, 

płatkami kwiatów ozdobiło. 

Pięknie wokół i cudownie, 

za rok przyjdzie tu ponownie. 

 Ola Olejniczak                                         
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                                      Najpiękniejsza baśń  
Uczniowie klasy IVb dostali bardzo trudne zadanie. Musieli napisać baśń. Najciekawszą 

pracę, którą prezentujemy poniżej, napisał Sebastian Lewandowski. 
 

Porwanie księżniczki  
 

 

Dawno, dawno temu, za górami i lasami żył sobie 

biedny książę. Jako młody chłopiec stracił 

rodziców i musiał opuścić królestwo, w którym 

spędził radosne i beztroskie dzieciństwo. Tułał się 

biedak od wsi do wsi, od zamku do zamku, 

wykonując różne prace fizyczne. Tak mijały mu 

dni, a wieczorami marzył o pięknej żonie, z którą 

będzie miał dzieci, a także o własnym królestwie. 

Pewnego dnia chłopak dotarł do kolejnego zamku 

w krainie Tutti Frutti i zobaczył na placu jakieś 

zgromadzenie ludzi. Wmieszał się w tłum i 

usłyszał o straszliwym smoku, który napadł na 

zamek i uprowadził księżniczkę. Dowiedział się, 

że nagrodą za pokonanie smoka będzie ręka 

księżniczki. W poszukiwaniach może pomóc 

magiczna skrzynia.  

Książę pomyślał, że to zadanie dla niego. Dzięki 

temu, jego marzenia mogły się spełnić. Jak 

pomyślał, tak też uczynił i pobiegł szukać skrzyni, 

aby uratować piękną dziewczynę. 

Na drodze spotkał złego czarownika w przebraniu 

kupca. 

- Czego szukasz chłopcze? 

- Jestem księciem i szukam magicznej skrzyni, 

aby uratować księżniczkę. Może wiesz, gdzie ją 

znaleźć? 

- Tak, wiem, ale po drodze musimy pójść na 

chwilę do mojej chaty. 

Podczas drogi książę zauważył, że coś świeci się 

w lesie. Pomyślał, że to może magiczna skrzynia 

daje taki blask. Czuł, że już jest blisko celu. 

Jednak czarownik poprosił, aby skręcili na chwilę 

do jego chaty po szablę. Kiedy byli już na 

miejscu, chłopak trochę się zdziwił, bo zamiast 

chaty, ujrzał wysoką wieżę.  

- Aż mnie ciarki przechodzą – pomyślał książę. 

W tym samym momencie czarownik zrzucił szaty 

kupca i pokazał, kim jest naprawdę. Na ucieczkę 

było jednak za późno. Czarownik powiedział 

zaklęcie i zamknął księcia w ciemnych lochach. 

Chłopak siedział tam kilka tygodni. Każdego 

dnia układał sobie plan ucieczki i czekał na 

odpowiednią ku temu chwilę. 

 

Pewnego dnia przez malutkie, zakratowane 

okienko w swojej celi zauważył smoka. Tego 

samego, który zaatakował Tutti Frutti i porwał 

księżniczkę. Od razu zroz umiał, że nadeszła 

chwila wydostania się z niewoli. Szczęście mu 

sprzyjało. Zły czarownik, podając księciu 

posiłek, nie domknął drzwi, co pomogło mu w 

ucieczce. Biegł szybko, ile miał sił w nogach, do 

miejsca, gdzie było ogromne światło. Znalazł tam 

skrzynię magiczną. Otworzył ją,  w środku był 

miecz. Kiedy książę wziął go do ręki, skrzynia 

przemówiła do niego ludzkim głosem: 

- Weź ten magiczny miecz i pokonaj smoka oraz 

czarownika, aby  uratować księżniczkę. 

Książę posłuchał rady i ruszył z powrotem do 

wieży. Od razu pokonał czarownika i udał się na 

poszukiwania smoka. Skrył się za wielkim dębem 

i czekał. Niedługo potem zauważył nadlatującą 

bestię. ł. Skradał się po cichutku za nim, aż dotarł 

do jamy u stóp gór. Tam zauważył uwięzioną, 

piękną dziewczynę. Wyjął miecz i zaatakował 

smoka. Po krótkiej walce udało mu się 

obezwładnić potwora. Następnie uwolnił 

księżniczkę i ruszyli razem w drogę powrotną do 

zamku. 

Na miejscu książę opowiedział o swoim 

wyczynie. Król w podziękowaniu za bohaterskie 

zachowanie, ecał, oddał mu córkę na żonę i pół 

królestwa. 

Książę z księżniczką w miłości i dostatku żyli  

przez wiele długich lat. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA ZPRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻENIEM OKA Z PRZYMRUŻE  

Humor zeszytów szkolnych  
 
Najpierw garść zdań z baśni autorstwa 

czwartoklasistów. 

- Smok ziewnął ogniem. 

- Smok uderzył smoka ogonem. 

 - Książę przekuł mu serce i smok umarł. 

- Brat poszedł obudzić brata, ale zauważył, że go nie 

ma. 

- Wielkie pazury okazały się szponami olbrzymiego 

smoka. 

 

A teraz fragmenty z autocharakterystyk 

piątoklasistów. 

- Jestem brunetem o płaskim nosie. 

-Jestem dobrym chłopcem, bo stać mnie na poprawę. 

- Mam 12 lat, mieszkam w Sochaczewie w Polsce. 

- Mam 11 lat, pochodzę z Polski, żyję w środowisku 

naturalnym. 

- Zgrabny jestem taki średni, nie mam rysów twarzy. 

- Gestów nie mam i żadnych rysy twarzy. 

- Może nie zawsze jestem super, ale mam granice 

wytrzymałości. 

- Bardzo się cieszę, że mam nie za dużą głowę i mały, 

nieduży nos.  

- Mieszkam w niedużym mieście w Polsce. 

- Lubię, jak mama mnie czesze, bo pasuję do stroju.  

- 

Mam jedenaście lat, z tego powodu nie mam pracy. 

- Nie często błyskam inteligencją, lecz trochę jej mam. 

- Myślę, że jestem sympatyczna, choć nierozgarnięta. 

 

Na zakończenie coś z wypracowań  o tajemniczym 

ogrodzie… 

- Wstałam z uszka(pisownia oryginalna) 

- Mówiłam, że nie jestem duchem, a on mówił, że 

jestem, więc go uszczypnęłam. 

- Tata Colina ma na imię doktor Craven. 

- Colin chciał biedz (pisownia oryginalna) do ogrodu, 

tylko był jeden problem, zapomniał, jak się chodzi. 

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

 

Sekretarka wchodzi do gabinetu:  
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 

- Niech wejdzie! 
               *** 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale 
siano nałożone tu przez gajowego. W pewnej 

chwili jeden z jeleni mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  
- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe 
jedzenie! 

               *** 
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