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W numerze: 

*Szkolne newsy, a w nich 

 relacje z ważnych 

szkolnych wydarzeń i 

uroczystości 

*„Bliskie spotkania” z 

członkami nowego 

Samorządu Szkolnego 

* Wieści z biblioteki  

*Nasza twórczość , czyli 

przerwy w krzywym 

zwierciadle 

* 100- lecie naszej szkoły 

* Humor zeszytów  

*Odblaskowa linijka, czyli 

prezent niespodzianka dla 

każdego! 

 

 

 

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

Nr1   rok szkolny  2016/2017;  cena; 1 zł 

  

                Od redakcji 

Witamy w pierwszym 

tegorocznym wydaniu 

naszej szkolnej gazetki 

„Bez Tytułu”.  
 

 

W  naszej redakcji wiele zmian.  

W jej skład wchodzą  uczniowie 

klasy  VIb,  czwartoklasiści oraz wszyscy chętni, którzy chcą coś ciekawego 

powiedzieć  o szkole i jej problemach.  
Wystarczy tylko skontaktować się  z opiekunem koła redakcyjnego, panią 

Elżbietą Cieślak  i przekazać artykuł. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo 

do poprawiania błędów bądź skracania tekstu.  

A co znajdziecie w „Bez Tytułu”?  Jak w poprzednim roku:  „Szkolne 

Newsy”, „Z historią w tle”, „Z przymrużeniem oka”,  a także „Bliskie 

spotkania”, czyli wywiady z ciekawymi postaciami w naszej szkole, 

„Wieści z biblioteki”, czy lubiany przez wszystkich „Humor zeszytów”.   
Ponadto  znajdziecie próbki własnej twórczości literackiej w dziale „Nasza 

twórczość”. Na bieżąco poznacie też tajniki  pracy Samorządu Szkolnego, z 

którym będziemy ściśle współpracować. 

Gazetka nasza będzie w tym roku szkolnym skrupulatnie przekazywać i 

rejestrować informacje związane z obchodami stulecia naszej szkoły, które 

przypada na rok 2017.Mamy nadzieję, że wszyscy włączą się w 

przygotowania uroczystości rocznicowych i będą brać udział w konkursach i 

imprezach z tym związanych.  

 

Do niektórych egzemplarzy gazetki będziemy dołączać kupony zwalniające 

z odpytywania na lekcji oraz prezenty niespodzianki.   W tym numerze 

gadżet, który zwiększy Wasze bezpieczeństwo podczas wieczornych 

spacerów, czyli odblaskowa linijka ufundowana dla każdego naszego 

czytelnika przez sponsora. 

Wszystkim naszym czytelnikom przypominamy, że „Bez Tytułu” będzie 

publikowana, jak w poprzednich latach, na stronie internetowej  naszej 

szkoły(sp2.sochaczew.pl), gdzie będzie można przeczytać ją  

w kolorze. Miłej lektury! 

 

                                                                    Redakcja BT 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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                    Szkoła po nowemu 

Ten rok szkolny zarówno dla uczniów i nauczycieli jest przełomowy. Sześciolatki 

nie poszły do szkoły, odwołano sprawdzian szóstoklasisty i 

zapowiedziano reformę oświaty, która zlikwiduje gimnazja, a 

szkoła podstawowa będzie wydłużona o klasę VI i VII. 

Jak to wszystko będzie wyglądało, okaże się w przyszłym roku.  

Na rok 2017 przypada też bardzo ważna data- setna rocznica 

powstania naszej szkoły. Już teraz ruszyły przygotowania do 

jej obchodów, w co włączy się też redakcja naszej gazetki, 

relacjonując najważniejsze imprezy związane z tym świętem i 

przybliżając fakty z historii naszej „Dwójki”.  

Wszystkich zainteresowanych, zarówno uczniów jak i rodziców, 

zapraszamy do przesyłania wspomnień  

o naszej szkole i pamiątek z nią związanych mailowo na adres: 

100lecieszkoly@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………….                        
                                    Wizyta Biskupa 
 23 września gościliśmy w naszej szkole niecodziennego gościa, Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka 

Dziubę. 
Pasterz naszej diecezji wraz z księdzem 

proboszczem, Jackiem Skrobiszem, spotkał się 

najpierw z panią dyrektor, a potem zapoznał się z 

nauczycielami oraz z pracownikami administracji 

i obsługi naszej szkoły. 

Potem szacowny gość udał się na lekcję religii do 

klasy IIa. 

Dzieci wraz z panią katechetką, Agnieszką Przybyłek, przywitały serdecznie księdza biskupa piosenką 

,,Dobrze, że jesteś". Po wspólnej modlitwie i rozmowie uczniowie wręczyli dostojnemu gościowi serduszka 

ze swoimi imionami. Spotkanie z księdzem biskupem upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. 

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

             Miedzy nami kobietkami 

 We wtorek 4 października do naszej szkoły przyjechała pani Monika, która 

przeprowadziła spotkanie dla  

dziewcząt  z klas VI.  

Tematem były problemy  

dorastania i dojrzewania nastolatek. Rozmawiałyśmy o różnych ważnych dla 

nas sprawach, problemach i lękach związanych z wchodzeniem w dorosłość. 

Na koniec dostałyśmy małe podarunki. Naszym zdaniem, było to ważne 

spotkanie, po którym będziemy posiadały 

większą wiedzę dotyczącą  ważnych dla nas spraw. 

                                                            Wiktoria Domańska i Daria Wójcik z VI b   

…………………………………………………………………………………………… 
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                                     Święto lotników 
Delegacja uczniów klas VI naszej szkoły wraz 

z  pocztem sztandarowym wzięła udział 7 

października w obchodach święta 3. 

Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony 

Powietrznej.  

Najpierw odbyła się uroczysta Msza Święta w 

kościele Św. Wawrzyńca z udziałem wojska i 

pocztów sztandarowych. Potem na Placu 

Kościuszki oglądaliśmy występ harcerskiego 

zespołu pieśni i tańca „Dzieci Płocka”. 

Oglądaliśmy też ekspozycję pojazdów wojskowych, by na zakończenie uczestniczyć w uroczystym apelu.  

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

                                Spotkanie z policjantem 
6 października w sali gimnastycznej uczniowie 

wszystkich klas spotkali się z przedstawicielami 

sochaczewskiej  Policji.  

Spotkanie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w szkole i poza nią. Poprzez 

ciekawe prezentacje omawiano zasady   

bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem, autem, a także 

mówiono o zagrożeniu związanym z narkotykami i 

dopalaczami. Zwrócono również uwagę uczniów na 

konieczność noszenia po zmroku elementów 

odblaskowych, co zwiększa widoczność i 

bezpieczeństwo osób poruszających się po zmroku, zwłaszcza w ciemne deszczowe jesienne popołudnia. Warto 

nadmienić, że każdy  z czytelników naszej gazetki dostanie odblask podarowany przez sponsora, firmę Vianor. 

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

 

Wybory Samorządu Uczniowskiego 
Przez cały wrzesień trwała kampania wyborcza  

 do Samorządu Szkolnego i na nowego opiekuna RSU. 

Przypominamy, że do tej pory funkcje tę pełniła pani Anna 

Nicewicz- Figat. 

 W tym roku o miano przewodniczącego, zastępcy i skarbnika 

walczyło dziesięciu kandydatów z klas IV - VI. 5 października 

odbyło się ogłoszenie wyników głosowania, w którym wzięli 

udział uczniowie klas starszych. Ich głosy rozłożyły się następująco: największą liczbę głosów uzyskała Julia 

Cieślak z klasy VI b i tym samym została przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego,  Amelia Kloch z 

klasy V b została zastępcą przewodniczącej, a Mateusz Zarzycki z V a będzie pełnił funkcję  skarbnika. W tym 

samym głosowaniu uczniowie również wybierali opiekuna Rady Samorządu Uczniowskiego. Największą liczbę 

głosów otrzymał p. Daniel Głowacki, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji. Gratulujemy zwycięstwa i 

zapraszamy do naszej rubryki „Bliskie spotkania”, w której przybliżymy Wam sylwetki członków RSU. 

                                                                                                                                                           Julka Cieślak 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Dzień Nauczyciela na wesoło 
Choć Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

przypada 14 października, to w naszej 

szkole uroczyste obchody  Dnia Nauczyciela 

miały miejsce w poniedziałek 17.  

Uroczystość zgromadziła na odświętnie 

udekorowanej sali gimnastycznej całą 

społeczność szkoły: dyrekcję, nauczycieli, 

pracowników obsługi i administracji. 

przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów 

wszystkich klas. 

Po krótkim powitaniu zebrani goście obejrzeli zabawny program satyryczny pod tytułem „Obyś cudze dzieci uczył”, 

przygotowany przez uczniów klasy VIb. Humorystyczna scenka pokazała szkołę w krzywym zwierciadle, a pracę 

nauczycieli jako najbardziej pożądany zawód na świecie.  

Potem po krótkich życzeniach od uczniów nastąpiła druga część imprezy, w której nasi nauczyciele zostali  

poddani skomplikowanym próbom. Sprawdzano ich umiejętności 

matematyczne, sprawność fizyczną oraz umiejętności wokalne. Na 

szczęście wszyscy  wyszli z nich zwycięsko, nawet podczas picia soku z 

cytryny! 

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie pani dyrektor Hanny 

Celedy,  która podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i 

poświęcenie, a wyróżniającym się osobom wręczyła nagrody dyrektora 

szkoły. 

Jako ostatni zabrał głos przedstawiciel Rady Rodziców, pan Adam Kloch, 

który oprócz życzeń dla naszych pedagogów, zostawił dla nich słodki 

poczęstunek w postaci pysznego tortu. 

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

Dzień Papieski 

Po raz 16. świętowano w tym 

roku Dzień Papieski, 

poświecony pamięci naszego 

wielkiego Polaka- papieża, 

Karola Wojtyły.  

W naszej szkole uroczyste 

obchody  przygotowali 

uczniowie klasy VIa i IVb pod 

kierunkiem nauczycielek religii, 

czyli pani Marioli Majcher i 

pani Agnieszki Przybyłek.  

We wzruszającym programie artystycznym  nie zabrakło oryginalnych wypowiedzi Jana Pawła II, naszego 

ukochanego papieża, a także jego ulubionych pieśni. Przypomniano też najważniejsze fakty z jego życia  i najbardziej 

wzruszające chwile związane jego wyborem na papieża w 1978 roku oraz z jego śmiercią okupioną mnóstwem 

cierpień.  To była piękna i wzruszająca uroczystość. 

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



5 
 

Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ W TLE Z HISTORIĄ  

Rocznica Bitwy nad Bzurą 
17 września delegacja uczniów naszej szkoły 

wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła 

w obchodach 77. rocznicy bitwy nad Bzurą 

w 1939 roku. 

 

Uroczystości zaczęły się na cmentarzu żołnierzy 

WP w Trojanowie, gdzie odprawiono polową 

Mszę Świętą połączoną z Apelem Pamięci 

Poległych w pamiętnej Bitwie nad Bzurą we 

wrześniu 1939 r. Uczestniczyli w niej 

sochaczewscy kombatanci, władze miasta, 

dyrektorzy szkół, uczniowie, harcerze, żołnierze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sochaczewa. 

W drugiej części uczestnicy obchodów  udali się na Plac Kościuszki, gdzie wzięli udział w ceremonii nadania 

sztandaru 38. Sochaczewskiemu Dywizjonowi Zabezpieczenia Obrony Powietrznej. 

Ostatnim punktem  tej pięknej, patriotycznej imprezy było widowisko historyczne pod tytułem „Obronić Miasto! 

Sochaczew 1939 r.” na  podzamczu.   

Patronat nad obchodami objął prezydent RP, Andrzej Duda. 

 

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

Dla tych, którzy odeszli 
Jak każdego roku, uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w obchodach 77. 

rocznicy mordu na polskich 

żołnierzach popełnionego przez 

żołnierzy niemieckich.  

 

22 września  przy Pomniku Poległych w 

Boryszewie oddaliśmy hołd 50 żołnierzom 

Bydgoskiego Batalionu Obrony 

Narodowej, którzy 77 lat temu zostali 

rozstrzelani przez Niemców w pobliskiej 

cegielni. Uroczystość rozpoczęła się 

prezentacją programu artystycznego zatytułowanego „Dla tych, którzy odeszli”, przygotowanego przez uczniów klasy 

VI a. Krótki rys historyczny dotyczący tamtych wydarzeń, fragmenty nauczania świętego Jana Pawła II oraz 

patriotyczne pieśni w wykonaniu młodzieży dostarczyły obecnym wielu wzruszeń.  Następnie uczestnicy uroczystości 

wzięli udział w polowej mszy św. sprawowanej w intencji poległych. Obchody zakończyły się złożeniem kwiatów 

pod pomnikiem przez przybyłych gości, a byli wśród nich m.in. reprezentanci bydgoskiego Urzędu Miejskiego, 

tamtejszego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa oraz władze naszego miasta.   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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W naszym cyklu „Bliskie spotkania”  przybliżymy 

Wam sylwetki członków nowego Samorządu 

Uczniowskiego naszej szkoły. Jak pisaliśmy w 

wiadomościach, opiekunem RSU został pan Daniel 

Głowacki, uczący w naszej szkole wf-u. 

Przewodniczącą samorządu została Julia Cieślak, jej 

zastępczynią Amelia Kloch, a skarbnikiem Mateusz 

Zarzycki. 

 

 

-Co skłoniło Was do kandydowania do RSU? 

Julia: Do kandydowania do RSU skłoniło mnie to, że 

mogę mieć wpływ na to, co dzieje się w mojej szkole. 

Amelia: Do startu w wyborach zachęciła mnie 

możliwość wniesienia zmian w życie szkoły. 

Mateusz: Chciałem uczestniczyć bardziej osobiście w 

życiu naszej szkoły i 

wdrażać nowe zmiany. 

- Jak przyjęliście wyniki wyborów? Czy byliście 

zaskoczeni? 

J.:Gdy dowiedziałam się, że zostałam przewodniczącą 

RSU byłam zaskoczona, ale bardzo zadowolona. 

A.: Byłam bardzo zaskoczona wynikami wyborów 

ponieważ nie sądziłam że będę w samorządzie 

szkolnym. Na pewno była to miła niespodzianka na 

moje urodziny 

M.: Byłem miło zaskoczony jednak liczyłem na głosy 

moich kolegów i 

koleżanek - za co dziękuję. 

- Co chcecie wprowadzić do pracy RSU? Jakieś 

nowości? 

J.: Mam dużo pomysłów na ten rok szkolny, ale 

wszystkiego dowiecie się już niebawem.  

A.: Mam wiele pomysłów, które chciałabym 

wprowadzić do naszej szkoły 

M.: Mam dużo różnych pomysłów min. szczęśliwy 

numerek, zabawy 

organizacyjne oraz zawody sportowe. 

- Czy opracowaliście już plan RSU? Jakie są 

ciekawostki? 

J.:Obecnie jesteśmy w trakcje opracowywania naszego 

planu. 

 

 

 

A.: Jeszcze nie, jesteśmy w trakcie opracowywania 

planu 

M.: Jeszcze nie ale wszystko przed nami :) 

- Jakie macie zainteresowania? 

J.: Interesuję mnie wiele rzeczy. Bardzo lubię 

podróżować. 

A.: Mam wiele różnych zainteresowań ale największa 

to fotografia 

M.: Mam dużo zainteresowań min. gokarty, piłka 

nożna, sporty zimowe, gry 

komputerowe. 

- Co robicie w wolnym czasie? 

J.: W wolnym czasie najczęściej słucham mojej 

ulubionej muzyki oraz spotykam się ze znajomymi. 

A.: W czasie wolnym lubię jeździć na deskorolce, 

czytać książki, rysować i wiele, wiele innych 

M.: Spędzam czas na świeżym powietrzu ze 

znajomymi, gram w gry komputerowe 

z umiarem oczywiście. 

- Co lubicie najbardziej? 

J.: Wiele rzeczy, np. bardzo lubię jeździć na łyżwach i 

rowerze. 

A.: Najbardziej lubię bawić się z przyjaciółmi, 

przebywać z rodziną itp. 

M.: - dobrą zabawę 

- Jakie macie plany na przyszłość? 

J.: W przyszłości chciałaby zdawać do szkoły 

filmowej. Aktorstwo jest zawodem, który daje 

możliwość wszechstronnego rozwoju.  

A.: Na razie chciałabym się  dobrze uczyć i godnie 

reprezentować szkołę ale jeśli chodzi o dalsze plany to 

mam wiele marzeń które po prostu chciałabym spełnić 

M.: Na tę chwilę chciałbym zostać lekarzem. 

-Dziękujemy za rozmowę i życzymy owocnej pracy 

w RSU. Gratulacje!  

                                                             Redakcja.

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                                               Książka to twój najlepszy przyjaciel 

 

Rozpowszechnianie czytelnictwa to jeden z głównych priorytetów w 

roku szkolnym 2016/2017.  

Uczniowie z klasy I A i 0 A  wzięli  udział we wrześniowym spotkaniu z p. 

bibliotekarką. 

Lekcje biblioteczne miały na celu przekazanie najmłodszym podstawowych 

wiadomości dotyczących korzystania z biblioteki szkolnej. Po zapoznaniu z 

regulaminem biblioteki i czytelni, każdy z uczniów mógł wypożyczyć sobie 

książeczkę. W ramach cyklu ,, Cała polska czyta dzieciom'' pani 

bibliotekarka  zapoznała dzieci z fragmentami najnowszych pozycji. Na 

zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał mały podarunek - 

zakładkę do swojej książki. 

Chcemy również poinformować, że nauczyciele naszej szkoły również 

włączyli się w promowanie czytelnictwa i wraz z uczniami odwiedzają 

naszą bibliotekę. Wspólne czytanie bardzo spodobało się wszystkim. 

W najbliższym czasie biblioteka będzie gościła uczniów zarówno z klas 

młodszych, jak i starszych.  

Mamy nadzieję, że udział w lekcjach bibliotecznych będzie ciekawą odmianą. W szkole trwa również akcja ,, 

Cała Polska czyta dzieciom''. Będziemy się spotykać i czytać wybrane utwory, a w związku z obchodami 100-

lecia szkoły szczególnie będziemy propagować utwory naszej patronki- Marii Konopnickiej oraz pogłębiać 

wiedzę o jej życiu i twórczości. 

W  tym roku szkolnym planowane są również  liczne konkursy . Liczymy na wasz aktywny udział.  

                                                    Uczniowie z koła bibliotecznego wraz z opiekunką, panią Agnieszką Domańską. 

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

  

POLSKO, TY ZAWSZE WIERNYCH MIAŁAŚ SYNÓW... 
 11 listopada 1918 roku - to data upamiętniająca dzień odzyskania 

przez naszą Ojczyznę niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska 

wróciła na mapę świata.   

11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu 

rodzącej się niepodległości. Dzień ten  był dla wszystkich Polaków 

przepełniony radością, odrodziło się państwo polskie . Cztery  pokolenia 

czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy 

na rynkach miast. Atmosfera  radości i szczęścia panowała przede 

wszystkim w Warszawie, 

gdzie rozgrywały się najważniejsze sprawy. Obecnie 

11 listopada jest świętem narodowym, każdego roku w tym dniu 

Polacy wspominają tych, którzy przyczynili się do odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 10 listopada przygotowali 

 uroczystą akademię . Wierszami i pieśniami patriotycznymi 

przypomnieli trudne lata naszej ojczyzny. W piątek 11 listopada 

delegacja uczniów klas szóstych wraz z pocztem 

sztandarowym wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji  

Święta Niepodległości.                                                                                                    

Wiktoria Domańska 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 NASZA SONDA NASZASONDA NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA NASZA SONDA 

                              

              Czwartoklasiści górą!  
Uczniowie klas czwartych wzięli udział w sondzie, w której dzielili 

się swoimi przemyśleniami na temat szkoły i nauki w klasie IV. 

 

Na pytanie „Co jest najfajniejsze w klasie czwartej?” 

odpowiadano, że: 

panie, nauczycielka od polskiego, zajęcia na basenie i wf, to, że 

można spacerować po korytarzach, ciekawe lekcje komputerowe i że 

lekcje są…za krótkie. 

Drugie pytanie brzmiało: „Który przedmiot i którego nauczyciela 

lubię najbardziej i dlaczego?” 

Dla bardzo dużej grupy uczniów najfajniejszy jest język polski i pani, która go uczy. Wiele osób lubi też wf 

i muzykę. Dlaczego? Bo lekcje są ciekawe, panuje na nich miła atmosfera, a nauczyciele nie krzyczą (za 

bardzo). 

Trzecie pytanie dotyczyło trudności, jakie muszą pokonać uczniowie klas IV. I tu odpowiedzi zaskakują. 

Większość uczniów odpowiedziała, że nie ma żadnych trudności i nie musi ich pokonywać. Tylko 

niektórzy wspomnieli o trudach nauki pływania,  kłopotach z matematyką czy językiem angielskim. 

Według czwartoklasistów świetne są również nowe wychowawczynie, które mają dla nich zawsze dobre 

słowo, wiele cierpliwości i prawie nigdy się nie denerwują! 

Cieszymy się z tego, że nauka w klasie IV nie jest taka straszna i życzymy samych sukcesów. 

            Redakcja 

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

     Dziękujemy nauczycielom 

Reforma oświaty, która wkroczy do szkół za rok wywołuje dyskusje  na 

temat kondycji współczesnej szkoły. Jedni o niej mówią źle, inni dobrze,  

ale jedno jest pewne: nie ma szkoły bez nauczycieli i uczniów.  

 

Na jednej z lekcji języka polskiego uczniowie klasy VIb rozmawiali o szkole i o tym, 

jak wielka rolę pełnią w niej nauczyciele. Za co można im dziękować? 

 

„Dziękuję swoim nauczycielom za to, ile pracy włożyli w nasze nauczanie . Dziękuje również za troskę , 

cierpliwość i zrozumienie. Dzięki nim wiemy więcej o otaczającym nas świecie.”. 

                                                                                                                          Wiktoria Domańska   

„Moim nauczycielom dziękuję z całego serca za wiedzę , którą przekazują nam codziennie. Zawsze możemy 

zwrócić się do nich o pomoc . Dziękuję również za cierpliwość wobec naszej klasy, bo bywamy naprawdę 

nieznośni. Myślę, że niektórzy nauczyciele zostaną mi w pamięci na zawsze. 

        Julia Cieślak 

 

Dziękuje moim nauczycielom za to, że są wyrozumiali, zawsze nam pomagają i ciekawie prowadzą lekcje . 

Świetnie, że organizują nam wycieczki i różnego rodzaju imprezy. Moim zdaniem, nauczyciele w naszej szkole 

 są po prostu super!  

                  Zosia Sęk 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA                       

 

Szkoła marzeń 
Rok szkolny zaczął się przeszło 2 

miesiące temu, każdy, mimo małych 

problemów, wdrożył się do życia 

szkolnego, nowych szkolnych 

obowiązków. Szczególnie trudny czas 

przeżywali czwartoklasiści, których 

czekało najwięcej zmian: nowi 

nauczyciele, wychowawcy, trudniejszy i 

bardziej obszerny materiał do 

opanowania na lekcjach.   

Okazuje się jednak, że nie taki diabeł 

straszny,  jak go malują. Uczniowie klas 

czwartych radzą sobie całkiem nieźle, a ich 

obawy okazały się płonne. Zdaniem czwartoklasistów, nauczyciele są całkiem mili i sympatyczni. Jest wprawdzie 

więcej nauki i pisania, ale można sobie z tym poradzić!  

Na jednej z lekcji języka polskiego dyskutowano, jaka powinna być szkoła marzeń.  

Okazało się, że nasza „Dwójka” jest taką szkołą. Podoba się w niej to, że panuje tu miła i przyjazna atmosfera, każdy 

czuje się w niej bezpiecznie. Ponadto można zawsze liczyć na nauczycieli i pracowników szkoły, którzy pomagają w 

potrzebie, rozwiązują trudne problemy. W każdej klasie są komputery, ekrany, przez co lekcje są atrakcyjne i ciekawe, 

a jeśli zdarzy się gorsza ocena, można zawsze ją poprawić lub poduczyć się na zajęciach wyrównawczych.  Ponadto 

szkoła jest kolorowa,  w salach lekcyjnych  jest ładnie i przyjemnie, no i mamy nowe piękne boisko, bieżnie, gdzie 

uczniowie odbywają nie tylko lekcje wf- u, ale spędzają tam mnóstwo czasu wolnego po lekcjach. 

Efektem dyskusji  czwartoklasistów o szkole marzeń było namalowanie pięknych plakatów, które można było 

podziwiać na tablicy na górnym holu. 

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

          List do… nauczyciela 
 

Jak już pisaliśmy, w roku 2017 będziemy świętować  

100-lecie powstania naszej szkoły. W związku z tym 

odbędzie się w naszej szkole wiele konkursów i uroczystości, 

mających na celu przybliżenie wszystkim historię naszej 

placówki, porozmawianie o sprawach związanych ze szkołą 

i  jej problemach. 

  

Dobrą okazją do tego będzie wzięcie udziału  w II edycji 

Powiatowego  Konkursu Literackiego pod hasłem  „List do…”, którego nasza szkoła jest 

organizatorem.  

Zapraszamy osoby chętne z klas IV-VI do wypowiedzenia się w formie listu do nauczycieli na temat 

szkoły i problemów z nią związanych. Chcemy, abyście  powiedzieli, co jest dobrego w szkole, jak widzicie 

w niej rolę nauczyciela, ucznia i co chcielibyście w niej zmienić. 

List powinien być napisany odręcznie, zaadresowany, z dopiskiem „List do…” i przekazany do końca 

grudnia do nauczycielek języka polskiego, czyli p. J. Miziołek i E. Cieślak. Najciekawsze prace będą 

publikowane w naszej gazetce i wezmą udział w konkursie powiatowym. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA 

 

             Oby do przerwy… 
Po długim weekendzie nastał poniedziałek. Jeszcze tylko jedna 

lekcja i idziemy do domu. W końcu zadzwonił tak oczekiwany 

dzwonek na długą przerwę. Cała klasa wybiegła z krzykiem. Połowa klasy udała się na stołówkę szkolną na obiad. Ta 

część, która została, zaczęła biegać po korytarzu. Panie cały czas zwracały im uwagę, lecz nikt ich nie słuchał. 

Wreszcie dyżurująca nauczycielka postawiła najbardziej niesfornych uczniów pod ścianą, gdzie spędzili resztę 

przerwy.  Wracający z obiadu najczęściej kierują się do szkolnej biblioteki, aby w ciszy i spokoju poczytać książki i 

porozmawiać, bo tam, w przeciwieństwie do holu, jest cicho i spokojnie. Tylko nieliczni, głównie dziewczynki, 

spacerowały po korytarzu. Jedna z dziewczynek  źle się poczuła i poszła do pani pielęgniarki. Przerwa niestety szybko 

minęła. Na szczęście jeszcze tylko jedna lekcja i …do domu! 

                                                                                                                                                             Wiktoria Domańska 

                         Do przerwy 0:1 

Gdy wybija godz.10,35 każdy z nas wybiega jak najszybciej na przerwę. 

Wprawdzie to przerwa śniadaniowa, ale dłuższa niż inne i można 

rozprostować kości. Wszyscy mamy swoje ulubione miejscówki. Ja z 

Ksawerym, Sebkiem oraz Ignacym zajmujemy miejsce na parapecie. 

Dziewczyny zajmują toalety, żeby plotkować jak zawsze. Jedna obraża się na drugą, po czym za chwilę zaczynają 

rozmawiać i zapominają, że się właśnie przed chwilą pokłóciły się na śmierć i życie!  Ta przerwa była taka jak inne, 

niestety, tylko do pewnego momentu, gdy ja z Ignacym zaczęliśmy się wygłupiać. Popychaliśmy, śmialiśmy… Nagle 

Ignacy powiedział coś głupiego do mnie, gwałtownie się odwróciłem się i uderzyłem ręką w jego kolano. Dłoń 

zaczęła mnie boleć i puchnąć. Nie wyglądało to tragicznie, ale bolało. Wieczorem pojechałem z mamą do szpitala na 

prześwietlenie. Okazało się, że mam pękniętą kość w dłoni. Niestety, efekt naszych wygłupów to ręka w gipsie. Tę  

przerwę  zapamiętam na długi czas! Kara jest dotkliwa. Nie dość, że okropnie bolało to  nie mogę ćwiczyć na w-f oraz 

uprawiać mojego ulubionego sportu, czyli  rugby. Najgorsze jednak jest to, że nie mogę brać udziału w turniejach. 

Mam nadzieję, że wkrótce ściągną mi gips i wszystko wróci do normy. 

                                                                                                                                           Marcel Barcewicz 

                               Podróż marzeń 
Moją wymarzoną podróżą jest wyjazd do Brazylii. Miałbym czas na relaks i odpoczynek. 

Wolne chwile spędzałbym na plaży, opalając się i pływając. Chciałbym poznać także 

kulturę i język portugalski, którym posługują się Brazylijczycy. Na pewno spotkałbym 

tam dużo ciekawych ludzi. Zobaczyłbym wiele pięknych i zabytkowych miejsc. Może 

udałoby mi się uczestniczyć w szampańskiej zabawie, podczas karnawału w Rio de 

Janeiro. Myślę, że byłoby to niezapomniane przeżycie. Przywiózłbym ze sobą wiele 

kolorowych zdjęć i pamiątek, które przypominałyby mi o tej pięknej wyprawie. 

Pochwaliłbym się później kolegom i opowiedziałbym im o swoich przygodach. Na 

pewno wybiorę się kiedyś do Brazylii. Może nawet zamieszkam tam na stałe? Jest tam 

pięknie, ciepło i myślę, że dobrze czułbym się w tamtym klimacie. Wierzę, że marzenia 

się spełniają. 

                                                                                                                                          Sebastian Lewandowski 

Zabijanie czasu 
 Najczęściej gdy się nudzę, spotykam się z przyjaciółmi, bawię się z moim psem, czytam moje ulubione książki lub 

spędzam czas z rodziną. Bardzo pomaga mi plan dnia, który często sobie przygotowuję. Wtedy wiem co, o danej 

porze mam zrobić, mogę sobie odpowiednio zaplanować dzień i nie tracić cennego czasu na bezczynność. Czasami 

też „zabijam swój czas” jak Alicja z krainy czarów. Sądzę, że to, w jaki sposób gospodarujemy naszym czasem, 

świadczy o nas i naszych sukcesach. Im lepiej go zaplanujemy, tym mamy więcej satysfakcji. 

                                                                                                                                                    Daria Wójcik 

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

                             Humor zeszytów szkolnych 

W naszym stałym cyklu prezentujemy niefortunne wypowiedzi  uczniów. Tym 

razem  z wypracowań klas czwartych: „Opisz postać dziewczynki” i opowiadanie  

o Pinokiu. 

- Ma długie, związane niebieskie oczy 

- Policzki ma smukle i ma delikatnie pomalowane piegi.  

- Ma wystające uszy. 

- Myślę, że jest ładna  od 0 do 10, ma 10. 

- Ma piegowate policzki i ogromne uszy. 

- Ma kręcone uszy. 

- Policzki ma czerwone, usta rude. 

- Nazywa się Blanka, ma 15 lat i 5 metrów wzrostu. 

- Ma chude uszy. 

- Nos ma czubaty. 

- Uszy ma średnie i biało- czarną sukienkę. 

-Pinokio był psem chrończym. 

-Pinokio i Knot zamienili się w osioły. 

- Pinokio został psem podwórznym. 

-Pinokio to łobuz, który przeszkadza starszym. 

- Powiedział, by kukieła podeszła do okna. 

- Szedłam sobie asz zobaczyłam Pinokia. (pisownia oryginalna) 

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

 

                                         *** 

 -   Dzień dobry pani. Jasio nie przyjdzie dziś do szkoły, bo 

jest chory. 

- A kto mówi?- pyta nauczycielka. 

- Mój tata. 

                                       *** 

- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach 

wybuchowych. 

- Tak? To bardzo ciekawe. A na którą jutro idziecie do 

szkoły? 

- Do jakiej szkoły?! 

                                     *** 

-Dlaczego się spóźniłeś?- pyta nauczycielka Jasia. 

- Proszę pani, myłem zęby, ale obiecuję, że to już więcej się nie powtórzy! 

                                      

 

Pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie ul.15. Sierpnia 44; strona 

internetowa  szkoły (sp2.sochaczew.pl) 
Redakcja: uczniowie  koła dziennikarskiego z kl. VIb;  współpraca- kl. IVa  i IVb 
Opiekun redakcji gazetki i skład komputerowy: Elżbieta Cieślak 
Współpraca, powielanie:  Agnieszka Domańska 
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GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS ABSOLWENTA GŁOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety, żadna z obietnic 

ubiegłorocznych redaktorów BT,  

a zarazem absolwentów  
tej szkoły, nie została dotrzymana! Mieli nadal współpracować z naszą gazetką, 

przesyłać teksty, pisać o swoich wrażeniach z gimnazjum… Niestety, to były 

tylko puste słowa.  

Pozdrawiam, Drodzy Absolwenci z rocznika 2015/2016! Życzę sukcesów! 

 

          E. Cieślak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


