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W numerze: 

-Szkolne newsy, a w nich:  

- sukcesy w konkursach 

- relacje ze szkolnych 

imprez 

- Nasz bohater 

- Kocham pływanie 

- Pożegnanie pani Stopki 

- Lekcja kleksografii 

- Wywiad z panią Mirką 

- Sposoby na nudę 

- Wieści z biblioteki 

- Humor zeszytów  

- Tradycje i zwyczaje 

świąteczne 

- Kącik poetycki 

- Z okazji świąt: prezent-  

-niespodzianka 

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

Nr 2 listopad/ grudzień  2014/2015 cena; 1 zł 

 

 

 

 

Świąt białych, 

pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem 

pod butami, 

spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze,  

pełnych 

niespodziewanych 

prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek  

oraz nadzieję, że nadchodzący rok 

będzie lepszy niż ten, który mija. 

 

Tego wszystkiego swoim  

 Czytelnikom 

życzy  

zespół redakcji 

„Bez Tytułu” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY 

         Ania najlepsza w Polsce 
Uczennica klasy Va, Ania Orlińska, wzięła 

udział w konkursie „Wszyscy równi- prawa 

człowieka oczami dziecka”, którego 

organizatorem było Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych. 

Wzięło w nim udział 1582 prac nadesłanych z 

całej Polski! I miejsce zajęła właśnie praca Ani.  

„Moja praca przedstawiała klasę. Na tablicy 

były napisane trudne do rozwiązania zadania 

matematyczne. Obok niej stała dziewczynka, a 

w ławkach siedziały dzieci. Można było 

otwierać ich głowy, na których miały tabliczki 

ze znaczkami różnych religii”. 

 

Podczas rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie MSZ, 20 września, oprócz pięknego dyplomu, Ania dostała 

mnóstwo nagród rzeczowych, począwszy od wodoodpornego aparatu fotograficznego, czytnika e-booków, 

książek, materiałów malarskich, a skończywszy na zabawnych drobiazgach i grach planszowych.  

Po części oficjalnej i poczęstunku wszyscy uczestnicy zwiedzili Centrum Nauki Kopernik.  

Jesteśmy dumni z sukcesu Ani i gratulujemy zwycięstwa!!!  

 

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

                                         I Miejski Konkurs Historyczny 

 13 listopada uczniowie kl. III- IV wzięli udział w I Miejskim  Sochaczewskim Konkursie Historycznym. 
Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4.Tematyka konkursu to „Mazowsze- moja mała Ojczyzna”.                
 

Głównym celem było zainteresowanie uczniów 

historią Polski, budzenie uczuć patriotycznych, 

nauka szacunku do historii i wzmacnianie 

narodowej tożsamości oraz integracja 

społeczności międzyszkolnej. Konkurs był 

pisemny i miał formę testu. Rozgrywany był w 

trzech kategoriach: 
Kategoria pierwsza - uczniowie klas III,uczniowie  

 

 

 

klas IV oraz III kategoria – uczniowie klas V. 
Wszyscy uczestnicy wzięli również udział w 

lekcji historii, która odbyła się w Muzeum Ziemi 

Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
W kategorii klas IV, uczennica naszej szkoły 

Roksana Szymańska zajęła I miejsce, natomiast 

w kategorii klas V- III miejsce należało do 

Adama Milczarka, ucznia Vb.  

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!!

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

                               

                                   Boryszewski Park Zdrowia 
Zakończyła się II edycja Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, który kolejny raz rozbudził 

oczekiwania na polepszenie bazy sportowej naszej szkoły. Od 29 września do 15 października można było 

głosować na pięć wybranych przez siebie obiektów.  
 

Niestety, nasz projekt zdobył dopiero czwartą 

pozycję, więc na realizację będzie musiał 

poczekać. 

Tak jak w poprzednim roku, zwyciężył Zespół 

Szkół w Chodakowie. 

Mimo tego dziękujemy wszystkim, którzy  brali 

czynny udział w zbieraniu głosów podczas 

głosowania i oddawali swoje głosy na nasz 

projekt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                         Sukcesy w piosence patriotycznej  
Po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej, 

zajmując znaczące miejsca.  
W grupie klas młodszych w kategorii 

soliści I miejsce zajęła Amelia 

Ratajczak z IIIa , wykonując 

piosenkę „Taki kraj”. III miejsce w 

kategorii zespoły zajął kwartet 

dziewczynek z Ib piosenką 

„Przybyli ułani”. 

W grupie wiekowej klas starszych 

Julia Górnicka z VI b za 

wykonanie piosenki „Polskie 

skrzydła” zajęła III miejsce. 

Zwycięzcy tego konkursu 

zaprezentowali się przed szkolną 

publicznością podczas apelu z okazji 

Święta Niepodległości, wzbudzając 

prawdziwy aplauz.  

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

 

                                Święto Niepodległości 
 

Z okazji Święta Niepodległości  uczniowie 

klasy VI b i chórek z klas piątych 

przedstawili piękny patriotyczny program, 

przypominający trudną drogę naszego 

kraju do odzyskania niepodległości po 123 

latach niewoli. 

Na zakończenie uroczystości wystąpili 

laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej. 

Nad całością imprezy czuwała nauczycielka  

historii, pani Agnieszka Domańska. 

 

 

 

 

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

 

                           Emocjonująca wyprawa 
Pod koniec października uczniowie klas czwartych wybrali się na pierwszą w tym roku szkolnym 

wycieczkę. W Multikinie na Bemowie obejrzeli emocjonujący seans „Trzy żywioły”. 

 

W sześciu salach uczniowie mogli nie tylko 

pogłębić swą wiedzę o trzęsieniach ziemi, 

pożarach, ale poczuć na własnej skórze, jak to 

jest. Po emocjach kinowych trochę patriotyzmu. 

Wizyta pod Grobem Nieznanego Żołnierza na 

Placu Piłsudskiego uświadomiła wszystkim, jak 

wielką ofiarę ponieśli żołnierze, oddając życie za 

wolność naszej Ojczyzny. 

Na zakończenie czwartoklasiści zjedli pyszną 

pizzę, a potem we wspaniałych humorach wrócili 

do domu. 

  



4 

 

SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY SZKOLNE NEWSY       
Retoryczne zmagania 
15 listopada odbyły się w naszej 

szkole eliminacje do Powiatowego 

Konkursu Retorycznego, którego 

organizatorem jest MOK w 

Teresinie.  

W zmaganiach konkursowych 

wzięło udział 21 uczniów w trzech 

kategoriach: przemówienie, 

recytacja poezji i prozy. 

W kategorii przemówienie 

laureatami szkolnego etapu 

zostali: 
Adam Milczarek z Vb, Adam 

Orliński z VIa oraz Patrycja 

Felczak z VIa. 

W kategorii poezja najlepiej 

wypadły: Zuzanna Bugaj z VI b i 

Aleksandra Starbała z IVa. 

W kategorii proza- Gabriela Bombrych z Va.  

Wszystkie te osoby  reprezentowały naszą szkołę w konkursie powiatowym, który odbył się 26 listopada. 

Wśród laureatów zmagań powiatowych znalazł się Adam Milczarek, który  zdobył wyróżnienie, 

wygłaszając przemówienie na temat zdrowego odżywiania uczniów.  

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

                                       Dyskoteka 
W czwartek, 26 listopada uczniowie z Samorządu Szkolnego  wraz z opiekunką, panią M. Kornacką, 

zorganizowali dyskotekę.  
Najpierw bawili się 

uczniowie klas młodszych, 

a potem klasy starsze.  

Humory wszystkim 

dopisywały, więc zabawa 

była udana przy hitach 

muzycznych 

przygotowanych przez 

prowadzącą dyskotekę, 

panią Olę Kłos. W trakcie 

zabawy zbierano pieniądze 

w ramach akcji „Góra 

Grosza”. 

Szkoda, że w tym roku 

zabrakło andrzejkowych 

wróżb i było tak mało 

przebierańców, ale to już  

nie nasza wina! 
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                                    5 złotych minut 
Uczniowie klas szóstych 4 grudnia na warszawskim Torwarze wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu 

zorganizowanym przez fundację Prometeusz. Celem akcji jest promowanie idei I pomocy wśród dzieci i 

młodzieży.  

Widzowie najpierw oglądali prezentacje 

dotyczące udzielania I pomocy, a potem wzięli 

udział w barwnym widowisku taneczno- 

muzycznym z elementami czarnej magii. Na 

zakończenie podziwiano niezwykle efektowny 

pokaz „Laser show”. 

Wydarzenie to oprócz wrażeń artystycznych 

dostarczyło wszystkim niezbędnej wiedzy na 

temat udzielania pierwszej pomocy i uświadomiło, 

jak ważne jest „pięć złotych minut ratujących 

życie”. 

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

                         

Konkurs na najładniejszą 

salę 
Od  listopada trwa w naszej szkole 

konkurs na najładniej urządzoną salę 

lekcyjną. 
W klasach zaczęto wreszcie dbać o aktualne 

gazetki, kwiaty. Zrobiło się barwnie i kolorowo. 

Która klasa wygra, okaże się pod koniec roku 

szkolnego, kiedy zostaną ogłoszone wyniki. 

 

 

 

 

Próbne testy 
W tym roku uczniowie klas szóstych po raz 

pierwszy będą pisać test po szkole podstawowej w 

nowej formule.  

Przygotowania rozpoczęli już od września, 

uczestnicząc w specjalnych zajęciach 

przygotowawczych, prowadzonych przez 

nauczycieli naszej szkoły. Jednym z etapów 

przygotowań jest sprawdzenie swoich 

umiejętności na próbnych sprawdzianach. Na 

początku grudnia najpierw pisano test z języka 

angielskiego, a tydzień później test 

matematyczno- polonistyczny. Wyniki 

niebawem… 

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

 

Błękitny prezent 
W świątecznej i podniosłej atmosferze w poniedziałek,  

15 grudnia odbyło się wigilijne  spotkanie w naszej szkole. 

Uroczysty charakter imprezy podkreślało grono 

znamienitych gości  witanych przez panią dyrektor Hannę 

Celedę . 
 Swą obecnością zaszczycili: pan  burmistrz Sochaczewa,  

radni, ksiądz proboszcz parafii MBNP nauczyciele 

emeryci, pracownicy szkoły, przedstawiciele rodziców oraz 

uczniowie.  

Głównym punktem programu było przedstawienie pt. 

„Błękitny prezent”, przygotowane pod kierunkiem pani 

Justyny Miziołek oraz nauczycielek od muzyki i plastyki, 

w którym udział wzięli uczniowie klas szóstych, Vb oraz 

chór szkolny. 

W dalszej części uroczystości po świątecznych życzeniach 

pani dyrektor zaprosiła gości na spotkanie  opłatkowe przy 

wigilijnym stole. 

---------------------------------------------------------------------- 
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                              Mikołajki, Mikołajki… 
 

W piątek, 5 grudnia w szkole 

zaroiło się od świętych 

Mikołajów i Mikołajek. To 

dlatego, że tego dnia 

świętowaliśmy Mikołajki, które w 

tym roku przypadły w sobotę.  

Jak zwykle była to okazja nie tylko 

do obdarowywania się prezentami, 

ale też do wprowadzenia w 

bożonarodzeniową atmosferę 

poprzez świąteczne dekoracje. 

W klasach pojawiły się pięknie 

ubrane choinki, stroiki, ozdoby na 

oknach i świąteczne gazetki.  

Mikołaje z klasy IVb pobiegły z 

życzeniami do przedszkolaków, 

wywołując prawdziwą radość na 

twarzach maluchów. Uczniowie z 

IVa wraz z wychowawczynią 

zamiast prezentów, wybrali się do 

kina na film o siedmiu 

krasnoludkach, ratujących sierotkę 

Marysię. 

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

                                               Skąd się wzięły Mikołajki 
6 grudnia to wspaniały dzień dla wszystkich, dzieci i dorosłych. Tego dnia czekamy na Mikołaja i drobne 

upominki, które przynosi.  

A teraz kilka ciekawostek na temat Mikołajek. 

 Mikołajki to nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia, na 

cześć Świętego biskupa Mikołaja z Mirry.Obecność Świętego Mikołaja 

zapowiada nadejście Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Mikołaj 

przynosi dzieciom prezenty. Zazwyczaj sąto drobne upominki, słodycze lub 

małe zabawki.  

Zwyczaj obdarowywania się 

prezentami w Polsce można znaleźć 

w tekstach z XVIII wieku. Dzieci 

otrzymywały jabłka, złocone 

orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. 

 W nocy z 5 - tego na 6 - tego grudnia podkłada się prezenty pod 

poduszkę, w buciku lub umieszcza się je w dużej skarpecie. 

Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich 

mówi, że 6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie 

dzieci śpią, Święty Mikołaj zagląda przez szybę do domu. Gdy 

zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. 

Jeżeli zaś nie zobaczy żadnych butów lub będą one brudne, zamiast 

prezentu zostawia tylko zgniłą pyrę (ziemniak). 

                                           Ola Olejniczak,  Gabrysia Bombrych 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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Andrzejki   

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych 

tradycyjnie w nocy z 29  na 30 listopada, czyli w 

Wigilię św. Andrzeja. Dzień ten przypada pod 

koniec lub początek roku liturgicznego.  

Jest to dzień hucznej zabawy przed nadchodzącym 

adwentem. Kiedyś wróżby andrzejkowe traktowane 

były bardzo poważnie, najczęściej przeznaczone były 

dla niezamężnych panien. Najpierw odprawiane były 

indywidualnie, a dopiero później brali udział w nich 

wszyscy. Ciekawostką jest, iż pierwsze polskie Andrzejki pojawiły się już w 1557 r. 

                                                           PRZYKŁADOWE WRÓŻBY 

ANDRZEJKOWE: 

- Losowanie przedmiotów np. obrączka oznaczała bliski ślub  

- Wylewanie wosku przez ucho klucza na zimną wodę 

- Ustawianie butów jeden za drugim od ściany do progu  

- Strona, z której szczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie ulubieniec. 

Chociaż w dzisiejszych czasach wróżby andrzejkowe nie są traktowane tak 

poważnie jak dawniej, mogą stać się okazją do zabawy „z przymrużeniem 

oka”.   

                                            Ola Fortuna 

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

             Mieć marzenia 
 

MAM WIELE MARZEŃ.JEDNE SĄ MOŻLIWE DO SPEŁNIENIA, INNE 

SKRYTE I NIEREALNE. NAJWIĘKSZYM Z NICH JEST ZOSTAĆ 

WETERYNARZEM, POMAGAĆ ZWIERZĘTOM. 

CHCIAŁABYM ZAŁOŻYĆ SCHRONISKO  DLA CHORYCH I BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT. 

BARDZO LUBĘ KOTY, STWORZYŁABYM IM PLAC PEŁEN DRABINEK DO 

WSPINANIA I DRAPAKÓW DO OSTRZENIA PAZURKÓW 

MÓJ PRADZIADEK  BYŁ WETERYNARZEM. JEGO OPOWIESCI O 

PRZYGODACH ZE ZWIERZĘTAMI BARDZO MI SIĘ PODOBAŁY I TO 

WŁAŚNIE ON ZARAZIŁ MNIE SWOJĄ PASJĄ DO KOTÓW. 

W DAWNYCH CZASACH NIE BYŁO TAKIEGO SPRZĘTU I MEDYCYNA 

BYŁA SŁABO ROZWINIĘTA, MIMO TO DZIADEK POMAGAŁ CHORYM 

ORAZ POTRZEBUJĄCYM ZWIERZĘTOM Z CAŁEGO SERCA. 

W DZISIEJSZYCH CZASACH JEST O WIELE ŁATWIEJ. 

CHĘĆ POMOCY ZWIERZĘTOM  TO OGROMNA FRAJDA.  ZWIERZĘTA 

POTRAFIĄ ODWDZIĘCZYC SIĘ CZŁOWIEKOWI WNIEZWYKŁY  SPOSÓB.. 

RADOŚC PO POWROCIE DO DOMU, GDZIE WITAJĄ CIĘ W DRZWIACH 

TWOI PUPILE TO WIELKA NAGRODA  PO CIĘŻKIM DNIU W SZKOLE.NIE 

ZAPOMINAJCIE O SWOICH PUPILACH ZIMĄ! 

                                                                                                                               

Ola Libera 
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Nasz bohater 
Wszyscy chyba znają z widzenia Bartka Gradowskiego z Va, ale nie każdy wie, że ten 

mały, niepozorny chłopak, zdolny jest do 

wielkich czynów! 
Któregoś dnia, gdy Bartek wracał ze szkoły do domu, 

przed przejazdem kolejowym na Czerwonce zobaczył 

jakąś kobietę, która upadła. Kiedy Bartek zbliżył się 

do niej, kobieta chwyciła go za nogę ostatkiem sił, 

prosząc o pomoc. Za chwilę straciła przytomność, a 

Bartek, chociaż okropnie się przestraszył, nie stracił 

zimnej krwi. Wyjął telefon i zadzwonił po pogotowie 

pod nr 999, a potem przerażony, mokry od potu 

siedział w krzakach, obserwując rozwój wypadków. 

Na szczęście pogotowie przyjechało bardzo szybko i 

zabrało nieprzytomną panią do szpitala. Bartek 

odetchnął z ulgą i jakby nic się nie stało, wrócił do 

domu. 

Nikt by pewnie o tym wydarzeniu się nie dowiedział, 

bo Bartek jest skromny i raczej nie lubi opowiadać o 

sobie, jednak któregoś dnia źle się poczuł i poszedł do 

gabinetu pani pielęgniarki, której opowiedział o 

zdarzeniu sprzed kilku dni. Zaskoczona pani Magda 

postanowiła sprawdzić, czy Bartek wszystkiego nie 

zmyślił i zadzwoniła do pogotowia. Tam 

potwierdzono, że tego dnia był wyjazd karetki właśnie 

w miejsce, o którym opowiadał Bartek. Wzruszona 

pani Magda opowiedziała o wszystkim pani dyrektor, 

a dalej historia potoczyła się sama. Na apelu z okazji Święta Niepodległości pani dyrektor przy wszystkich 

uczniach pogratulowała Bartkowi odwagi i przytomności umysłu oraz wręczyła skromny prezent 

ufundowany przez Radę Rodziców.  

Bartek nagle stał się sławny w naszej szkole, wszyscy mu gratulowali. Mało tego, o jego historii dowiedzieli 

się mieszkańcy naszego miasta, bo w „Ziemi Sochaczewskiej” ukazał się o nim artykuł.  

Postawa Bartka jest godna naśladowania! Nikt nie powinien obojętnie przechodzić, gdy ktoś potrzebuje 

pomocy. Bartek, choć mały i niepozorny, zachował się jak prawdziwy bohater! Gratulacje!  
         Gabrysia Bombrych z Va 

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

                             Nowy patron harcerzy 

26 listopada br. 18. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska przyjęła imię 

ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie- Ryszarda Kaczorowskiego.  

Był on też harcerzem, o czym nigdy nie zapomniał. Cała uroczystość odbyła się 

pod Hufcem ZHP przy ul. Hanki Sawickiej. Przed hufcem odbyło się złożenie 

kwiatów, odczytanie raportu z kampanii ,,Bohater" oraz wygłoszenie rozkazu 

nadającego naszej drużynie imię Ryszarda Kaczorowskiego. Po tym dwie osoby 

złożyły przyrzeczenie harcerskie przy trzech dębach, tak jak patron naszej 

drużyny. Następnie przeszliśmy do budynku hufca na poczęstunek. Jedliśmy i 

śpiewaliśmy. Uroczystość trwała od godz. 18:30 do 21:00. Była naprawdę dobra 

zabawa. Od tamtego dnia jesteśmy 18 WDH im. Ryszarda Kaczorowskiego. 
Czuwaj! Dh. Oskar Orlicki 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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                             Pożegnanie pani ''Stopki" 

24 października był bardzo smutnym dniem w naszej szkole. Po 16 latach pilnowania naszego 

bezpieczeństwa  przy przechodzeniu przez ulicę, pani „Stopka", czyli  pani Wiesława Krawczyk, 

odeszła na zasłużoną emeryturę.  
Na specjalnym apelu były podziękowania, drobne 

upominki dla pani Wiesi i łzy wzruszenia w oczach 

wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Życzymy 

naszej ukochanej pani "Stopce" wszystkiego 

najlepszego, a my, dziennikarki gazetki szkolnej 

zebrałyśmy garść wspomnień o pani Wiesi. 

Tak panią Wiesię wspomina pani Jadzia: „Pani 

Wiesia to bardzo miła i sympatyczna osoba. 

Ja jako jej koleżanka mogę powiedzieć o niej same 

dobre rzeczy. Była zawsze uśmiechnięta, potrafiła 

każdego pocieszyć, a co najważniejsze, bezpiecznie 

przeprowadzała uczniów przez jezdnię.” 

Inga Va powiedziała: „Bardzo lubiłam panią Wiesię 

za to, że ma świetne poczucie humoru i za jej 

wytrwałość, kiedy stała w mrozie, deszczu i upale, 

pełniąc swe obowiązki. To fantastyczna osoba.” 

 Ola F.Vb: „  Mnie bardzo podobało się, że pani 

Wiesia codziennie z każdym się witała, co 

zapowiadało świetny początek dnia. Przykro mi, że już 

nie będzie tego robić”. 

Pani E. Cieślak: „Pani Wiesia to bardzo miła i 

serdeczna osoba. Uwielbiała pracę z dziećmi i zawsze 

je wspomagała. Pamiętam, że na zakończenie roku 

szkolnego bezinteresownie kupowała lody 

absolwentom naszej szkoły. Szkoda, że odeszła bo to 

osoba, która ma złote serce”. 

Pani  M. Ksyna- Koper: „Pani Wiesia to  

dobroduszna, przyjacielska i miła osoba. Wiele razy 

było tak, że kiedy przechodziłam z uczniami przez 

jezdnię , gdyby nie pani Wiesia, czekalibyśmy 

wieczność przy przejściu dla pieszych. Pani Wiesia 

będzie zawsze dla mnie kochaną osobą”. 

Maja III a: „Pani „Stopka" to kochana osoba. Zawsze, 

kiedy szłam i wracałam ze szkoły, przeprowadzała 

mnie bezpiecznie przez pasy, dzięki temu się nie 

bałam. Pamiętam też zawsze przypominała,żebyśmy 

się ciepło ubierali. Bardzo lubię panią Wiesię.” 

Nie ma chyba nikogo w szkole, kto by nie znał i nie 

lubił pani Wiesi. Jeszcze raz życzymy jej 

wszystkiego dobrego. 

                                                                                                          

Ola Włodrska i Wiktoria Giersz zVb 

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

                                      Kocham pływanie 

Pewnie nie wszyscy wiedzą, że mamy wśród naszych uczniów wspaniałego pływaka, być może przyszłego 

mistrza świata, który będąc dopiero uczniem klasy piątej, już ma na 

swoim koncie poważne sukcesy. Jest to chłopiec cichy i skromny, który 

na ogół nie lubi się chwalić, ale nam, redaktorom gazetki, opowiedział o 

sobie, o swojej sportowej pasji i trudnej drodze do sukcesów. Warto brać 

z niego przykład. Tym tajemniczym pływakiem jest Wiktor Michurski z 

klasy Vb. 
 

Sport lubiłem od dziecka. Mój tata opowiadał, że gdy 

miałem cztery lata, wolałem biec za tatą jadącym na 

rowerze, niż pokonywać tę trasę, siedząc na siodełku. 

Kiedy skończyłem 7 lat, mój tata zorganizował grupę 

pływacką, dla której rodzice zatrudnili instruktora. W 

ten sposób nauczyłem się pływać i zacząłem swą 

przygodę z pływaniem. 

Potem zapisałem się na dwutygodniowy kurs 

doskonalący umiejętność pływania, podczas którego 

zauważył mnie trener sekcji pływackiej, który zachęcił 

mnie do tego, abym zaczął trenować wyczynowo. I tak 

w sierpniu 2010 roku znalazłem się w sekcji 

pływackiej „Orka Sochaczew”. I powiem, że nie było 

łatwo! Starsi koledzy dokuczali mi na początku, że za 

słabo pływam, za wolno, ale tata pocieszał mnie , że za 

jakiś czas będę lepszy od wielu z nich, jeśli będę 

systematycznie ćwiczył. 

I tak się stało.  

W 2013 roku w  mistrzostwach pływackich w 

Raszynie zdobyłem złoty i srebrny medal, a w 

Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach 

Warszawy wywalczyłem dwa brązowe medale. 

 

Wtedy też odniosłem sukces w zawodach pływackich 

w powiecie sochaczewskim, zdobywając tytuł Mistrza 

Powiatu wśród uczniów klas I-III na dystansie 25 

metrów. 

Aktualnie jestem mistrzem powiatu na dystansie 50 

metrów stylem dowolnym wśród uczniów klas IV-VI, 

a tytuł ten zdobyłem, będąc jeszcze uczniem klasy 

czwartej, czyli pokonałem zawodników nawet dwa lata 

ode mnie starszych. 

Dzięki pływaniu nauczyłem się dyscypliny i 

wytrwałości i zrozumiałem, że ciężką pracą, 

treningami można odnieść sukces. Spełniły się więc 

słowa mojego taty. Zachęcam wszystkich do pływania, 

bo t o nie tylko świetna dyscyplina sportowa, ale też 

doskonały sposób na spędzanie czasu wolnego. 

      

   Wiktor Michurski 



10 

 

DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE RADY DOBRE  

 

Sposób na nudę 

Już niedługo zacznie się przerwa świąteczna, a zaraz potem ferie 

zimowe. Na co warto poświęcić wolny czas? Ja mam na to masę 

pomysłów. Jeśli ty też nie chcesz się nudzić, przeczytaj poniższe 

artykuły! 

                                                                Hit! 
                Święta Bożego Narodzenia 
Z pewnością każdy kocha święta. Nieważne, czy Boże Narodzenie, czy 

Wielkanoc. Moim zdaniem, jest to naprawdę wyjątkowy czas. Spędzamy 

go  z rodziną - bliższą i dalszą. Odwiedzają nas krewni z innych miast, 

czasami nawet z innych krajów. A poza tym, mamy wreszcie trochę czasu na odpoczynek od codziennej 

bieganiny, od szkoły, klasówek i prac domowych. 

Życzę Wam pięknych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wymarzonych prezentów pod choinką. No 

i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku! 

 

                                      Zniszcz ten dziennik 

To dziennik inny niż wszystkie, które dotychczas widzieliście. Jest to książka do 

niszczenia, która „zamienia destrukcję w kreatywność”. Jest w niej wiele 

zabawnych pomysłów na wyrażenie własnych negatywnych emocji i pozbycie się 

smutku czy złości. Będziecie musieli 

zamienić ją w but, turlać z górki, zalać 

herbatą, zamrozić czy… wysłać do siebie 

pocztą. „W trakcie tworzenia dziennika 

ubrudzicie się, Wasze ubranie pokryje się 

farbą albo innymi dziwnymi substancjami, 

zamoczycie się. Będziecie proszeni o 

zrobienie rzeczy, które Was zaskoczą. 

Będziecie ubolewać, że książka znajduje 

się w opłakanym stanie.” W sumie o to 

chodzi w tym niecodziennym dzienniku. Ale pamiętajcie - tylko 

ta książka służy do niszczenia! 

 

                                                   Top 5 
A teraz czas na chwilę odpoczynku przy dobrej muzyce. Oto moje propozycje: 

 
1. Iggy Azalea feat. Rita Ora - Black Widow 
2. David Guetta feat. Sam Martin - Dangerous 
3. Michael Jackson – A Place Without No Name 
4. Ariana Grande, The Weeknd - Love Me Harder 
5. Pitbull feat. Ne-Yo - Time Of Our Live 

Opracował: Adam Milczarek z klasy Vb 

http://www.eska.pl/gwiazda/david_guetta/317
http://www.eska.pl/gwiazda/sam_martin/57899
http://www.eska.pl/hit/david-guetta-sam-martin-dangerous/354636


11 

 

BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKIE SPOTKANIA BLISKI 
 

W naszym cyklu „Bliskie spotkania” prezentujemy wywiad z 

panią Mirką Wieczfińską, bibliotekarką w naszej szkole, osobą 

bardzo sympatyczną i miłą, która stara się zachęcać do 

czytania uczniów naszej szkoły. 

 

- Co spowodowało, że została Pani bibliotekarką? 

 - Lubiłam książki od zawsze, dlatego już w szkole 

podstawowej miałam taki cel- pracować w bibliotece. 

- Co Pani sądzi o swej pracy? 

- Uwielbiam ją i każdemu życzę takiej pracy, która pozwala 

rozwijać swoje pasje i zachęcać do niej innych. 

- Jakie więc książki lubi Pani czytać najbardziej? 

- Pasjonują się książkami o tematyce historycznej i 

przyrodniczej. 

- Czy przeżyła Pani kiedyś jakąś ciekawą przygodę? 

- Miałam ich mnóstwo, ale najbardziej mi utkwiła w pamięci ta, która o mało nie zakończyła się tragicznie. 

Pływaliśmy sobie jachtem po mazurskim jeziorze, była piękna słoneczna letnia pogoda, nic nie zapowiadało 

horroru, jaki stał się naszym udziałem, Ni stąd ni zowąd nagle zerwał się wiatr, zrobiło się ciemno i 

straszno! Nasza łódź o mały włos by się wywróciła, jednak ostatkiem sił dopłynęliśmy do brzegu, gdzie już 

bezpieczni przeczekaliśmy nawałnicę. 

- A jakie ma Pani hobby? 

- Lubię jeździć na rowerze, pływać i kocham po prostu czytanie książek. 

- Co ciekawego dzieje się w naszej bibliotece? 

- Tętni życiem! Przychodzą do niej uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły. Organizowane są tu przeróżne 

konkursy, zajęcia. Dzieciaki czytają, tańczą, śpiewają, 

serfują w Internecie. Często przychodzą, by po prostu 

odpocząć od zgiełku przerwy i  porozmawiać. 

- Jaki jest stan czytelnictwa w szkole? 

-Najaktywniejsza w czytaniu jest klasa Ic! Najlepszy zaś 

czytelnik to Filip Zawadzki z VIa. 

- Jakie książki uczniowie najchętniej wypożyczają? 

- Niestety są to w większości lektury obowiązkowe. 

- Dlaczego warto czytać książki? 

- Książki uczą, bawią i po prostu uprzyjemniają życie. 

- A jak zachęcić innych do czytania? 

- Najlepiej dzielić się wrażeniami z lektury, opowiadać o 

przeżyciach związanych z czytaniem. Polecam właśnie 

świetną książkę A. Lindgren „Emil ze Smalandii”. 

-Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani dalszych sukcesów w pracy i krzewieniu czytelnictwa wśród 

uczniów naszej szkoły. 

                                                                                                               Matra Anasiak i Karolina Włodarska 

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

WARTO PRZECZYTAĆ 

                                         Astrid Lindgren  „Emil ze Smalandii” 
Szkoda  tych Svenssonów ,że mają takiego 
urwisa – mawiali sąsiedzi przyglądając się 
psotom Emila. Ale wiecie co ? Byli  w błędzie!  
Po pierwsze  Emil nigdy nie psocił na złość.  
Po drugie – sam Thomas Edison , wynalazca 
gramofonu i żarówki , uważany był w szkole za 
nicponia , bo zamiast się uczyć, ciągle coś 
rozkręcał, konstruował i sprawdzał, jak działa. 

Emil podobnie- a przy swej nieposkromionej 
ciekawości ma prawdziwy talent do wpadania  
w tarapaty. Na szczęście mądrzy rodzice Emila 
rozumieją, że jest on dobrym dzieckiem i po 
prostu jak każdy chłopiec, musi znaleźć ujście  
dla swej energii i pomysłów – czasem doprawdy 
szokujących. „Emil ze Smalandii” to książka, którą 
musicie przeczytać! 

http://3.bp.blogspot.com/-fPOVIZTO0w0/UVsITIM75WI/AAAAAAAAFdE/YUbbabVFKA4/s1600/czytaj+wi%C4%99cej+lustrobiblioteki.png
http://3.bp.blogspot.com/-yYBMSvUy9fM/UXAwkcvn9iI/AAAAAAAAFfg/FtYUVaBSQ28/s1600/czytaj+wi%C4%99cej3+lustrobiblioteki.png
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEKI WIEŚCI Z BIBLIOTEK WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  

 

W październiku biblioteka świętowała Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych. Chętni uczniowie rozwiązywali zagadki literackie. Oto wyniki: 

Zwycięzcą została Julka Miłek z 5a, 

II miejsce zajęła Aleksandra Fortuna z 5b, 

III miejsce - Milena Skorupa z 5a. 

Piątoklasiści górą!!! 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe. 

 

REKORDY BIBLIOTECZNE 

 Najwyższa liczba uczestników w konkursie czytelniczym - 24 osoby 

 Najwytrwalszym zawodnikiem okazała się Aleksandra Fortuna z kl.5b 

 Najmłodszym uczniem biorącym udział w konkursach jest Kacper Kamiński z kl.1c. 

 Najaktywniejsza klasa w szkole w wypożyczaniu książek to 1c. 

 Najlepszym czytelnikiem w szkole jest Filip Zawadzki z kl.4a 

 Najhojniejsi darczyńcy, którzy wzbogacili księgozbiór biblioteki: 

              Kinga Walczak z kl. 4b 

Aleksandra Włodarska z kl. 5b 

Hubert Kowalski z kl. 6a 

Marta Maciejewska z kl. 6b 

 Najtrudniejszym słowem z krzyżówki było słowo ALMANACH – zgadnij, co oznacza 

 Najwięcej kłopotów sprawiło uczniom rozpoznanie na ilustracji  postaci Juliana 

Tuwima 

 Najszybciej rozpoznano Marię Konopnicką 

 

Tę książkę warto przeczytać 

Biblioteka serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Tę 

książkę warto przeczytać” 

Eliminacje szkolne – 17 grudnia 2014 r. 

Chętni uczniowie przedstawiają prezentację wybranej książki spoza kanonu lektur 

(do 5 minut). Zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach międzyszkolnych – 7 

stycznia. 

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

Chętni, zdolni, pomysłowi!!! 

Możecie rozwijać swoją wenę twórczą w wielu konkursach organizowanych przez placówki pozaszkolne 

Biblioteka Pedagogiczna ogłosiła dwa ciekawe konkursy:                    
Powiatowy Konkurs Fotograficzny pod hasłem 

„Zaklinajmy…zaczytajmy…jesień”. Zdjęcia  

( maksymalnie 3) powinny przedstawiać osobę czytającą w 

różnych sytuacjach i miejscach jesienią ( ulica, park plac zabaw, 

ogród, autobus, las, góry itd..). Format  prac - 15x12cm z 

dołączoną płytą CD ze zdjęciem. 

Fotografie należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej do 

31 grudnia 2014 r. wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych (druki do odbioru w 

bibliotece szkolnej). 

Powiatowy Konkurs WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ  

„Powiat sochaczewski jakiego nie znamy – flora i fauna 

mojej okolicy”. Może to być praca w formie przewodnika, 

albumu, zbioru wierszy, komiksu, listów itp.. Maksymalny format 

– A-4, objętość –  do 40 stron. 

Każda książka oceniana będzie pod względem: zgodności z 

tematem konkursu, literackim, plastycznym, edytorskim. Książki 

należy nadsyłać do końca marca 2015 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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   Z PRZYMRÓŻENIEM OKA ZPRZYMRÓŻENIEM OKA Z PRZYMRÓŻENIEM OKA Z PRZYMRÓŻE  

Humor zeszytów szkolnych  
Prezentujemy garść wiadomości uczniów klasy Va na temat znajomości 

treści „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza. 

- Staś tak uwolnił słonia, że przywiązał sznurek do samochodu i jechał. 

- Ojcowie dzieci pracowali w…kanałach lub …w kanalizacji. 

- Nel zachorowała na…ferbę, na grypę albo na werbenę. 

- Akcja książki dzieje się …w Anglii albo na …kontynencie 

południowym. 

- Staś robił latawce z… patyków i liści bambusa albo…ze skór małp, 

albo…z papieru i nitki. 

- Stasiu, wykazałeś się męstwem i widoczną działalnością. 

- Nie pozwoliłeś, żeby Nel nie umarła. 

- Stasiu, podziwiam cię za twoja odwagę i podziw 

- Bardzo bym chciała, Stasiu, żebyś był moim bratem. 

- Pochylenie się Nel przez słonia. 

- Pojechaliśmy do baobabu, aby ocalić Nel i jej chorobę – febrę. 

  

A teraz wypiski z wypracowań Vb z lektury „Chłopcy z Placu Broni” F. Molnara: 

- Całą klasą byliśmy podekscytowani, że taka wspaniała książka była cudowna. 

- Nowe zakończenie by brzmiało: „Płaczliwa śmierć Nemeczka” lub „Niewiadome zniszczenie Placu 

Broni”. 

- Chcieli zniszczyć Plac Broni i postawić czteropiętrowy wieżowiec. 

- Po długiej chorobie Nemeczka wszyscy lekarze powiedzieli, że zginie. 

- Pana książka wyniosła na mnie ogromne wrażenie. 

- Doktor powiedział, że może umrzeć. 

- Nagle Nemeczek umarł i jego tata musiał skończyć garnitur, ponieważ była potrzebna kasa na trumnę. 

- Siedzenie na drzewie przeziębniętego Nemeczka. 

- Śmierć Nemeczka bardzo spoważniła zakończenie. 

- Skakanie Wendauera jak szalony. 

- Witaj, Fercu Molnaru! 

- To, co się stało, przeszło własne pojęcie.  

- Aczy  kolwiek ta książka jest bardzo ciekawa 

- Nemeczek umiera, a jego matka krzyczy w niebogłosy. 

 

Na zakończenie o tym, jak czwartoklasiści opisywali postać pana 

Kleksa. 

- Całe dnie chodził w nie swoim ubraniu. 

- Pan Kleks jest średni. 

- Chłopcy lubili wygląd i umiejętności pana Kleksa. 

- Pan Kleks nie jest wysoki ani niski. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** 

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio 

po otrzymaniu jednego z nich mówi: 

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent. 

- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za 

co dziękować. 

- Wiem, ale mama mi kazała. 

*** 

Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi 

mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku. Przed 

kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, 

że nazywa się św. Mikołaj! 

*** 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa worki świeżuteńkich kości, to 

jeszcze ludzkim głosem będę mógł powiedzieć swojemu 

panu, co o nim myślę! 

*** 

Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie 

ferii świątecznych". 

----------------------------------------------------------------------- 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA TWÓRCZOŚĆ NASZA   

 

Kleksografia w IV b 
W klasie IV b podczas omawiania książki Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa” odbyła się prawdziwa 

lekcja kleksografii! I chociaż pani ostrzegała, żeby nie dotykać mokrych kleksów, bo tusz trudno zmyć, to i 

tak wszyscy byli nim umazani ku uciesze uczniów i przerażeniu pani, która chodziła z mokrą szmatą i 

czyściła zabrudzone ławki i nasze ręce. 

Potem zrobiliśmy wystawę najzabawniejszych kleksów, do których najpierw wspólnie, a potem 

indywidualnie, układaliśmy rymowanki. Najciekawsze prezentujemy poniżej. 

 

„Jest to motyl lub ptak, 

Który bawi się jak skrzat.” 

  Sebastian Lewandowski 

„Samolot leci w górę,  

Szybuje niby ptak. 

A przez okno patrzą ludzie, 

Na piękny świat.” 

  Zosia Sęk 

„Między drzewami zaplata swe sieci 

I czeka, kiedy mucha w nie wleci, 

Co jak perełka lśni w pajęczynie, 

 

  

 

Tak pająkowi jakoś dzionek minie.”  

                        Klaudia Włodarczyk 

A o to wierszyki klasowe: 

„Baletnica, piękna dama, 

Lecz dlaczego tańczy sama?” 

 

„Dwa wilki straszne na głowach siedzą 

I o bożym świecie nic nie wiedzą.” 

 

„Karuzela, karuzela  

wszystkich wkoło rozwesela. 

Każdy się wesoło kręci, 

Potem w głowie mu się mąci.” 

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

                                                        Kącik Poetycki 

 

Śnieg 
Wszystko białe się zrobiło 

Lampy, drzewa, szkoły, domy 

Ciepło trzeba się ubierać i  

Przez zaspy się przedzierać. 

Skrzypi biały śnieg pod stopami, biały…? 

Dlaczego nie zielony, czerwony albo różowy? 

Bo biel to czystość, czystość serca! 
Gabrysia z Va 

                     *** 

Słownik wyrazów bliskoznacznych mam, 

bo o swoje słownictwo ciągle dbam. 

Moje wypowiedzi są bogate, 

zaskoczyłam nawet tatę. 

Mama bardzo zazdrościła 

i po słownik popędziła. 

                        Ola Olejniczak z Va 

                                                                                                                             
 

Wieś mazowiecka 

A gdy już sen  zmorzy me oczy, 

Śnię o chwilach spędzonych  

Wśród  łąk rozległych, zielonych, 

Gdzie iglaki, lipy i dęby 

Swe siedziby mają. 

 

Spaceruje po mokradłach,  

gdzie bociany przesiadują 

i zielonych żabek wypatrują. 

 

A każdy dzień płynie radośnie, 

Bo zamiast smutków, 

Myślimy o wiośnie. 

 

Pamięć przywodzi pasiaste sukienki, 

Plecione wianki, babcine serki 

I śpiew kogutów o piątej rano 

By nie zapomnieć o koszeniu siana. 

                    Jakub Gzik z VB  
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